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Förord 
 
Denna publikation behandlar resulterande strålningsnivå inne i ett skydd 
från joniserande strålning utanför skyddet. Den anvisar en modell för beräk-
ning av den reduktion av joniserande strålning som erhålls inne i ett skydd. 
Ursprungligen togs denna modell fram 2002 och har här bl.a. utökats med 
bakgrundsmaterial om uppkomsten av joniserande strålning och hur den på-
verkar människan. 
 
Avsikten med framtagandet av publikationen är att den skall ingå i Rädd-
ningsverkets kunskapsbank för fysiskt skydd. Där skall tillräcklig kunskap 
ges för att kunna åstadkomma en fortlöpande och framtida förmåga att 
skapa och vidmakthålla fysiskt skydd för befolkningen. 
 
Denna publikation utgör en kunskapsredovisning för området. Hur kontroll 
och dimensionering av skydd mot joniserande strålning skall genomföras i 
det enskilda fallet finns redovisat i regelsamlingen Skyddsrum SR 06. 
 
Författare till publikationen är Stefan Bernson, SWECO VBB AB. Upp-
dragsgivare och medinspiratör har varit Björn Ekengren, Räddningsverket. 
Dataprogrammet i bilaga D har konstruerats av Lars-Erik Holmberg, 
Conbytec AB. 
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Sammanfattning 
Föreliggande publikation visar utvecklingen av kärnvapen och hur denna 
fråga har hanterats i Sverige samt de verkansformer som uppkommer vid 
kärnvapen och hur de kan tänkas påverka Sverige. Huvudinriktningen är in-
verkan av joniserande strålning. Publikationen resulterar i en modell för hur 
reduktionen av joniserande strålning kan beräknas i skydd för befolkningen. 
Detta arbete ingår som en del i Räddningsverkets uppbyggande av en kun-
skapsbank med samtliga förutsättningar för dimensionering av fysiskt skydd 
för befolkningen. 
 
Olika försvarsbeslut har slagit fast att befolkningsskyddet i Sverige vad av-
ser kärnvapen skall dimensioneras för verkan från angrepp utanför vårt 
lands gränser, det s.k. åskådarfallet, och från enstaka kryssningsmissiler som 
kan träffa vårt land av misstag. 
 
Den primära orsaken till att kärnvapen kom att utvecklas var önskan att få 
tillgång till den enorma sprängverkan som kärnvapen har, eftersom det med 
kärnvapen går att åstadkomma en mycket omfattande förödelse med en be-
gränsad vapeninsats. De strålningseffekter som framför allt drabbar levande 
varelser har inte varit en önskad effekt, eftersom de riskerar att drabba även 
egen trupp. Cirka hälften av den utvecklade energin vid en kärnladdning av 
fissionstyp utgörs av stötvåg. Utvecklingen mot allt kraftigare bomber är 
huvudsakligen motiverad av kravet på stor stötvågseffekt för att slå ut större 
områden hos den angripne. 
 
Andra effekter är värmestrålning, elektromagnetisk puls (EMP) och jonise-
rande strålning. Den joniserande strålningen från kärnvapen indelas i initial-
strålning (inom en minut efter explosionen) och kvarvarande strålning 
(strålningsverkan därefter). Initialstrålning är inte dimensionerande för ci-
vila skydd inom Sverige eftersom stötvågen har större räckvidd än initial-
strålningen vid för skyddsrum dimensionerande värden på stötvåg och ni-
våer på stråldos. 
 
Den del av den kvarvarande strålningen som är dimensionerande för skydd 
är gammastrålningen och den klingar av relativt snabbt, vilket gör att mar-
ken kan beträdas efter ca en vecka, varvid personer som uppsökt skydd kan 
utrymma. Alfa- och betastrålande partiklar med en väsentligt kortare räck-
vidd men betydligt längre halveringstid finns dock kvar även om den upp-
mätta stråldoshastigheten är låg. Detta medför att personer som beträder ett 
kontaminerat område måste ha andningsskydd, så att inte radioaktivt damm 
kommer in i kroppen. Andningsskydd är således en viktig komponent i 
skyddet mot joniserande strålning. 
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I denna publikation diskuteras de olika krav som satts för opririterade re-
spektive prioriterade skyddsrum och därvid konstateras att skyddet mot jo-
niserande strålning bör vara samma för samtliga skydd, eftersom hotbilden 
med avseende på joniserande strålning är samma oavsett var i Sverige skyd-
det är beläget. 
 
Den modell för bedömning av strålskyddet hos ett utrymme, som redovisas i 
rapporten, prövas på ett antal exempel, vilka visar hur ett föreslaget skydd 
kan behöva kompletteras för att uppfylla ställda krav. Räddningsverket har 
också låtit ta fram ett dataprogram för beräkning av strålskyddet hos ett 
skyddsrum och det programmet redovisas i rapporten. Programmet finns 
tillgängligt på Räddningsverkets hemsida. 



Reduktion av joniserande strålning i fysiskt skydd 

2007-08-15 7  

 
 
1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kärnvapen började utvecklas under 1940-talet och den första kärnladd-
ningen detonerade 1945. I Sverige infördes krav på skydd mot radioaktiv 
strålning för fullträffsäkra skyddsrum 1950. År 1978 infördes krav på att 
strålningsnivån inne i skyddsrummet från radioaktivt nedfall fick vara högst 
en fyrtiondel av strålningsnivån i det fria. 

Vid denna tid byggdes de flesta konventionella skyddsrum under mark och 
därigenom uppfylldes kravet på skydd mot joniserande strålning för mer-
parten skyddsrum utan någon särskild kontroll. I Sverige saknades dock an-
visningar för hur reduktion av joniserande strålning skulle beräknas i skydd 
avsedda för befolkningen. Det fanns och finns både i Sverige och utomlands 
anvisningar för hur fortifikatoriska skydd skall dimensioneras mot jonise-
rande strålning, men dessa skydd avser andra hotbilder och nivåer på jonise-
rande strålning än de som befolkningen bedöms bli utsatta för och ger därför 
helt andra dimensioner på skyddskonstruktioner. 

Omkring 1984 utarbetades i Sverige flera rapporter om hur befolkningen 
skulle drabbas av kärnvapeninsatser som skulle medföra radioaktivt nedfall i 
Sverige. Dessa effekter var beroende av skyddsförmågan hos olika bygg-
nadstyper och hur stor andel av befolkningen som bedömdes vistas i re-
spektive byggnadstyp. Bland dessa byggnadstyper ingick skyddsrum och 
beräkningarna visade att de som vistades i skyddsrum erhöll ett tillfreds-
ställande skydd mot joniserande strålning. Rapporterna redovisade olika 
scenarier i form av döda och allvarligt skadade och var i huvudsak avsedda 
som planeringsunderlag för bedömning av olika byggnadstypers skyddsför-
måga. De gav ingen vägledning i hur ett enskilt skydd skall dimensioneras 
eller kontrolleras. Vid framtagandet av dessa rapporter användes datapro-
gram, vilka dock kräver specialkunskaper för att kunna användas. 

1.2 Syfte 
Föreliggande publikation har framtagits för att ge en samlad kunskap om 
effekterna av kärnvapen. I detta ingår en historik över hur kärnvapenfrågan 
hanterats i Sverige och utomlands för att ge en bakgrund till den hotbild som 
gäller för dimensionering mot joniserande strålning. I kunskapsbanken er-
fordras även en sammanställning över verkansformerna hos kärnvapen, 
vilka strålningsnivåer som kan påräknas i Sverige och vilka strålningsnivåer 
som, med utgångspunkt från hur en människa reagerar på joniserande strål-
ning, kan vara lämpliga att sätta som högsta tillåtna dos vid en viss strål-
ningsnivå utanför skyddet. 
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Syftet har också varit att ge en enkel modell för dimensionering och kontroll 
av enskilda skydd med avseende på joniserande strålning, så att effekterna 
av olika utformning av skyddet kan studeras. Denna modell är avsedd att 
kunna användas som dimensioneringsförutsättning och finns därför införd i 
gällande regler för byggande av skyddsrum. 
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2. Kärnvapenfrågan 

2.1 Allmänt 
Världens första riktiga kärnladdning var en provladdning som exploderade i 
södra New Mexico den 16 juli 1945. Kort därefter fälldes bomberna mot 
Hiroshima den 6 augusti och Nagasaki den 9 augusti. De förlustsiffror som 
erhölls vid vardera av dessa två bombningar var jämförliga med dem som 
erhållits vid bombningarna av Dresden något halvår tidigare, men då hade 
det varit ca 2000 flygplan inblandade och här erhölls samma sprängverkan 
med endast ett vapenbärande flygplan per bombmål, vilket var en drastisk 
förändring av vilken förstörelse som gick att åstadkomma med relativt små 
medel. Samtidigt framgick det hur svårt det var att skydda sig mot denna 
krigföring.  
 
Japan kapitulerade snart därefter och därigenom hade villkoren för modern 
krigföring förändrats drastiskt. USA var under en tid helt dominerande i 
kraft av sin nya kärnvapenförmåga och fortsatte att utveckla nya och kraft-
fullare kärnvapen. Redan 1949 sprängde dock Sovjetunionen sin första 
kärnvapenladdning och därmed var kapprustningen med kärnvapen inledd.  
 
Storbritannien utförde sina första prov 1952 och därefter har Frankrike, 
Kina med flera länder sällat sig till skaran av kärnvapenmakter. Den kärn-
vapentyp som inledningsvis användes var fissionsladdningar som utnyttjade 
klyvning av radioaktiva isotoper. I USA utvecklades under denna tid en 
bomb som arbetade med fusionsprincipen, en s.k. vätebomb, och den första 
provsprängningen med en sådan utfördes av USA år 1952. 
 
Trots det fasansfulla som hänt i Hiroshima och Nagasaki var insikterna i det 
allmänna medvetandet om hur svår strålningen var att bemästra och vilka 
skador den kunde åstadkomma inledningsvis något begränsade. Dock upp-
levdes hotet från kärnvapnen som mycket påtagligt och från mitten av 1950-
talet började en uppfattning sprida sig att världens undergång kom allt när-
mare och att den var nästan omöjlig att skydda sig mot. 
 
Samtidigt präglades 1950-talet av en stor utvecklingsoptimism i många av-
seenden. Inte minst i fråga om hur kärnkraften, eller som den då kallades i 
Sverige, atomkraften, skulle kunna tyglas och även användas i fredliga syf-
ten. Den skulle kunna förse oss med lättillgänglig obegränsad energi. Man 
drömde om atomdrivna fartyg, lokomotiv m.m. Det gavs ut en bok ”Vår vän 
atomen”, Walt Disney (1957), som närmast riktade sig till ungdomar och 
skulle entusiasmera till tankar om de stora utvecklingsmöjligheter som 
kärnkraften erbjöd. När kärnkraften byggdes ut både runt om i världen och i 
Sverige var det i början något av samma optimism.  
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Det som hände och som hejdade denna optimism var det ökande medvetan-
det om strålningen och dess risker. Strålningsproblematiken var ju inte 
okänd, men i början bedömdes att problemen med denna inte skulle vara 
alltför svåra att bemästra. Som redovisas i avsnitt 5.3 utsattes personal och 
åskådare vid kärnvapenanläggningar under 1950-talet för relativt höga strål-
doser. 
 
I FN (1980) redovisas hur man genom olika provstoppsavtal försökte be-
gränsa spridningen av kärnvapen. Eftersom ett antal länder valde att inte ra-
tificera dessa avtal innebar de dock endast begränsad minskning av utveck-
lingen av kärnvapen hos främst USA, Storbritannien och dåvarande Sovjet-
unionen. Man försökte också genom icke-spridningsavtal begränsa antalet 
länder som skulle förfoga över kärnvapen. Inte heller dessa försök blev sär-
skilt verkningsfulla i och med att det inte blev total uppslutning från de län-
der som inte ville avstå från möjligheten att skaffa sig kärnvapen. 
 

2.2 Kärnvapenfrågan i Sverige 
De riktlinjer som gällt för det militära och civila försvarets inriktning och 
omfattning har i Sverige fastställts i försvarsbeslut. Sedan senare delen av 
1950-talet har riksdagen som regel vart femte år tagit sådana försvarsbeslut 
och dessa beslut har föregåtts av omfattande säkerhetspolitiska och för-
svarspolitiska studier. 
 
Den författning som reglerade skyddsrum fram till 1960 var 1944 års civil-
försvarslag och den säger ingenting om verkan av kärnvapen, som ju inte 
fanns framme när lagen skrevs. 23 § lyder inledningsvis ”Allmänt skydds-
rum skall vara så beskaffat, att det åtminstone skyddar mot splitter från 
bomber och mot andra vid explosion kringkastade föremål ävensom mot 
rök- och stridsgaser samt jämväl i övrigt erbjuder skäligt skydd mot andra 
verkningar av bomber än omedelbar träffverkan.” Dvs. skyddet var utformat 
för konventionella vapen som var ämnade mot mål inom landet. Varje sådan 
vapeninsats har en avgränsad verkan enligt figur 2.2a även om varje vapen-
insats består av ett stort antal enskilda bomber. 
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Figur 2.2a Fram till 1960 skulle det civila skyddet i Sverige vara inriktat på kon-

ventionella vapen såsom bomber, rök- och stridsgaser riktade mot 
mål i Sverige. Varje vapeninsats består oftast av ett stort antal bom-
ber för att slå ut avsedda mål, men de ger ändå en avgränsad inver-
kan.  

 
 
När det civila och det militära försvaret byggdes ut i Sverige efter andra 
världskriget kom dock kärnvapenhotet att relativt snart upplevas som 
mycket påtagligt. För det civila försvarets del återspeglas detta i den juste-
ring av gällande skyddsrumsbestämmelser som utkom 1950, se bilaga B1, 
där fullträffsäkra skyddsrum ”skall skydda mot ….radioaktiv strålning”. 
 
Tidvis efter kriget pågick i Sverige en intensiv diskussion om vi skulle ha 
egna kärnvapen eller ej. Avsikten med att ha egna kärnvapen skulle vara att 
avskräcka en angripare från att tro att han kunde genomföra en invasion 
med enbart konventionella vapen. Om angriparen skulle använda kärnvapen 
mot oss skulle han bara disponera ett begränsat antal för insatser mot 
Sverige, eftersom han bedömdes behöva den största delen av sin arsenal mot 
sin huvudmotståndare, vilket Sverige inte bedömdes vara. De kärnvapen 
som en angripare ändå skulle kunna sätta in mot Sverige skulle vi kunna 
klara med skydd i form av bergfasta befästningar och befolkningsskyddsrum 
i berg, utspridning av militära enheter samt en fungerande radiak-
skyddsorganisation.  
 
För civilförsvarsändamål byggdes under 1950-talet och framåt ett antal be-
folkningsskyddsrum, stora skyddsrum huvudsakligen i berg. För vissa större 
tätorter, vilka kunde bedömas vara särskilda mål för ett eventuellt kärnva-
penangrepp, planerades som komplement till befolkningsskyddsrummen en 
omfattande utrymning till andra mindre utsatta delar av Sverige. Dessa 
större tätorters innerområden var under åren 1957 - 1976 undantagna från 
skyldigheten att bygga konventionella skyddsrum. 
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Scenariot med att ett svenskt innehav av kärnvapen skulle vara särskilt av-
hållande från angrepp med kärnvapen mot vårt territorium blev dock ganska 
snart mindre trovärdigt. Stormakterna byggde ut sina kärnvapenarsenaler i 
så stor omfattning att man kunde utrota jordens befolkning många gånger 
om. I praktiken avstod Sverige från att skaffa egna kärnvapen omkring 1963 
även om det formella beslutet kom först med 1968 års försvarsbeslut, FOA 
(1990). I detta gavs inriktningen att civilförsvarsorganisationen skall skydda 
mot följderna av konventionella vapen och att den även skall kunna verka 
vid en begränsad insats av kärnladdningar samt biologiska och kemiska 
stridsmedel. Detta kallades då för skydd mot ABC-stridsmedel vilket be-
grepp senare har ändrats till det engelska uttrycket CBRN-stridsmedel 
(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). 
 
I den civilförsvarslag som kom 1960 (1960:74) hette det bl.a. på följande 
sätt i lagens 26 § 1 mom: ”Normalskyddsrum skall erhålla sådant utförande, 
att det giver skydd mot 
a) andra verkningar av alla slags vapen som kunna antagas komma till an-
vändning vid luftanfall med massinsats, än omedelbar träffverkan;  
b) tryckverkan av kärnvapen i den mån denna till sin styrka ej överstiger 
tryckverkan, mot vilka normalskyddsrum skall giva skydd enligt a);   samt.  
c) radioaktiv strålning, som härrör från kärnvapen.”  
 
Skyddsrum skulle således ge skydd mot konventionella bomber, dock ej di-
rektträff, mot kärnvapen med samma tryckverkan som konventionella bom-
ber och mot joniserande strålning. 
 
Den civilförsvarsorganisation som byggdes upp under 1960-talet hade bl.a. 
till syfte att begränsa verkningarna vid terroranfall med kärnladdningar. I 
1968 års försvarsbeslut blev inriktningen att civilförsvarsorganisationen 
skall skydda mot följderna av konventionella vapen och kunna verka vid en 
begränsad insats av kärnladdningar samt biologiska och kemiska stridsme-
del. De senare verkansformerna studeras inte i denna rapport, eftersom 
skyddet mot dessa i huvudsak utgörs av skyddets förmåga att vara tätt. 
 
I 1972 års försvarsbeslut sades att det grundläggande för inriktningen bör 
vara att befolkningen kan komma att beröras av verkningar vid bekämpning 
av militära mål med i första hand konventionella stridsmedel. Befolkningen 
bör också ges skydd mot sekundära verkningar i vårt land mot NBC-strids-
medel som använts utanför våra gränser. Vi skall dock inte förlora möjlig-
heterna till fortsatt försvar vid en insats av ett fåtal kärnladdningar inom 
landet. Åtgärder till skydd mot N-, B- och C-stridsmedel skall ske när det 
kan göras till måttliga merkostnader i förhållande till skyddet mot konven-
tionella vapen.  
 
Vid kärnvapen som används mot mål utanför vårt lands gränser kan Sverige 
drabbas av radioaktivt nedfall. Beroende på kärnvapnens storlek kan en de-
tonation på en plats sprida joniserande strålning med en viss dos inom en 
viss radie, vilket schematiskt visas i figur 2.2b. Avsnitt 5.3 visar några 
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scenarier med massiva kärnvapeninsatser i vår omvärld. En insats av en-
staka kärnladdningar inom landet medför ett målscenario som liknar det 
som uppstår vid konventionella vapen enligt figur 2.2a. Räckvidden för 
varje vapeninsats blir dock avsevärt större, vilket redovisas i avsnitt 4.3 och 
5.3. 
 

 
 
Figur 2.2b Sekundära verkningar av kärnvapen utanför våra gränser. Nivån 

1 Gy redovisas i avsnitt 5.  
 
 
1977 års försvarsbeslut avviker inte från 1972 års vad avser skydd mot 
kärnvapen. I skyddsrumsförordningen (1979:90) stod i 15§: ”Ett skyddsrum 
skall utformas så att det motstår en långvarig luftstötvåg med ett övertryck 
om 0,05 megapascal (MPa) och så att strålningsnivån i skyddsrummet från 
radioaktivt nedfall blir högst en fyrtiondel av strålningsnivån i det fria.” 14 § 
hade lydelsen: ”Ett skyddsrum skall ge skydd mot brand, byggnadsras, 
sprängverkan och splitter samt vara försett med anordningar för luftrening 
och reservutgångar.” 
 
I 1982 års försvarsbeslut försökte man anpassa sig till att hotet från kärnva-
pen var mycket levande i det allmänna medvetandet, trots att det tonats ned i 
tidigare försvarsbeslut. Man specificerade att om kärnvapen skulle komma 
till användning i omvärlden skulle totalförsvaret kunna begränsa krigets 
sidoverkningar genom att skydda befolkning och viktiga försörjningsfunk-
tioner. Samtidigt bedömdes att hotet om direkta kärnvapeninsatser mot 
Sverige ändå måste anses vara ganska litet. Man lade särskild vikt vid det 
s.k. åskådarfallet med verkningar av kärnvapenkrig i vår omvärld, då vi kan 
komma att drabbas av radioaktivt nedfall och höghöjds-EMP (se avsnitt 
3.32). Det angavs dock att explosioner i Sverige av misstag inte heller kan 
uteslutas. 
 
Under 1984 gjordes flera studier av befolkningsfördelningen i bostadshus 
och vilket skydd mot radioaktiv strålning olika byggnadstyper ger. Detta 
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sammanfattades i rapporten Svenska bostadshus, Befolkningsfördelning och 
skyddsfaktorer för radioaktivt nedfall, Danielson G. m.fl. (1984:1). I denna 
rapport redovisades strålskyddet för olika byggnadstyper och det jämfördes 
med motsvarande skydd för skyddsrum under mark. Studiens syfte var att 
ge beslutsunderlag till olika typer av skyddsåtgärder för befolkningen för att 
skydda mot verkansformen strålning från radioaktivt nedfall. FOA gjorde 
databeräkningar av strålskyddet för olika hustyper och där ingick även 
skyddsrum under mark. Detta arbete resulterade dock inte i några rekom-
mendationer för hur strålskyddet skulle utformas för skyddsrum ovan mark. 
Rapporten redovisade konsekvensen i döda och skadade vid olika scenarier 
och nivåer på skydd, varvid skyddsrum företrädesvis låg i källare. I avsnitt 
6.5 diskuteras denna beräkningsmodell.  
 
Försvarsbeslutet 1987 följer i stort 1982 års beslut vad avser hotet från 
kärnvapen, även om själva hotet tonats ned något. Åskådarfallets vikt jäm-
fört med den för direktverkan är dock närmast större än i beslutet 1982, 
FOA (1990). I flera rapporter som utkom 1988, redovisas konsekvenserna 
för civilbefolkningen vid olika skyddsalternativ och i en delrapport Wigg L. 
m.fl (1988) visas även konsekvenserna av kärnvapeninsatser i landet, efter-
som detta alternativ inte kunde uteslutas. Hela materialet ingår även i en 
skyddsstudie, Räddningsverket (1988), för att ge underlag för beslut om 
framtida inriktning av befolkningsskyddet. 
 
1989 gjordes en ändring i skyddsrumsförordningen (1989:1061) så att 15 § 
upphävdes och 14 § fick den nya lydelsen: ”Närmare föreskrifter om 
skyddsrummens utförande och utrustning meddelas av statens räddnings-
verk.” Fortsättningsvis blev den formella grunden för skyddsrummens strål-
ningsskydd således de skyddsrumsbestämmelser som Räddningsverket ut-
färdade. 
 
Enligt lagen om civilt försvar (1994:1720), som ersatte den gamla civilför-
svarslagen, upplöstes civilförsvarsorganisationen enligt 1960 års civilför-
svarslag och ansvaret överfördes till kommunerna. I och med detta utgick 
också begreppet civilförsvar. 
 
Senare försvarsbeslut 1992 och 1997 ändrade inte inriktningen på skydd 
mot kärnvapen i väsentlig grad. I och med att Warszawapakten hade upp-
hört bedömdes det hot mot Sverige som är en direkt följd av krigshandlingar 
som litet. Det är fortfarande åskådarfallet som gäller. Dock bedömdes i för-
svarsbeslutet 1997 att kärnvapnen getts en utökad roll i Rysslands försvars-
planering för att uppväga de konventionella styrkornas försvagning. Andra 
OSS-länder som Vitryssland och Ukraina utgör dessutom en grogrund för 
potentiella kriser och med hänsyn till att nedrustningen av kärnvapen kom-
mit av sig och nya kärnvapenstater som Indien och Pakistan tillkommit, så 
kan det inte uteslutas att kärnvapen kan komma att användas vid väpnade 
konflikter i vår omvärld även om sannolikheten att de skall användas mot 
mål i Sverige bedöms som mycket liten inom den närmaste 10-årsperioden.  
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År 2006 kom en lag (2006:545) om skyddsrum som enbart behandlar 
skyddsrum och därmed har också skyddsrum försvunnit ur andra lagar. An-
svaret för regler för utformning av skyddsrum ligger fortfarande kvar på 
Räddningsverket, som även övertagit ansvaret för tillsyn av produktion och 
vidmakthållande från kommuner och länsstyrelser. 
 
Fram till andra världskriget startade krig ofta med någon form av krigsför-
klaring. Vid de krigssituationer som senare har utvecklats har, efter hot om 
åtgärder om inte vissa villkor uppfylls, däremot i flera fall anfall startat med 
direkt vapenangrepp från luften utan föregående formell krigsförklaring. 
Ibland har det varit tydliga krigssituationer riktade mot ett annat land men 
vapenangrepp förekommer även mellan olika befolkningsdelar inom ett land 
i någon form av inbördeskrig. Även terrorangrepp från organisationer rik-
tade mot en befolkningsgrupp eller ett land förekommer. I och med att de 
formella krigsförklaringarna blir mindre vanliga förefaller tröskeln för väp-
nade konflikter ha sänkts. 
 
Detta medför att Sverige kan drabbas av effekterna av olika krigsliknande 
situationer i vår omvärld även om vi inte själva är inblandade i själva krigs-
situationen. Detta är speciellt påtagligt om kärnvapen kommer till använd-
ning, eftersom det radioaktiva nedfallet har relativt stor spridning. Hittills 
har inte kärnvapen kommit till användning annat än vid Hiroshima och 
Nagasaki, men eftersom kärnvapen finns i stor omfattning i vår omvärld, 
kan det inte uteslutas att de kan komma att användas. 
 
Sverige har varit förskonat från krig under en lång tid och bedöms inte un-
der överskådlig tid hamna i krigssituationer där vårt land är inblandat. Även 
om krig därför är något som sällan eller aldrig inträffar i Sverige, innebär 
dock inte detta att vi kan avstå från att skydda oss mot krig om det trots allt 
skulle inträffa, vilket utvecklas i avsnitt 5.2. Trovärdigheten i vår förmåga 
att skydda oss mot kärnvapen bidrar till att skydda oss mot ett utpressnings-
hot att detta kan tillgripas. Fortfarande kvarstår också kravet att Sveriges 
gränser skall försvaras och detta förutsätter att befolkningen har skydd mot 
den vapenverkan som kan uppstå. En slutsats som kan dras av detta är att 
skydd mot joniserande strålning från framför allt åskådarfallet kommer att 
vara en väsentlig egenskap hos skydd för befolkningen även framöver. 
 
I bilaga A redovisas utvecklingen av skyddsrumsbestämmelser efter andra 
världskriget och kopplingen mellan bestämmelser och försvarsbeslut, lagar 
m.m. 
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3. Verkan av kärnvapen 

3.1 Allmänt 
Den primära orsaken till att kärnvapen utvecklades var önskan att få tillgång 
till den enorma sprängverkan som kärnvapen har. Med kärnvapen går det att 
åstadkomma en mycket omfattande förödelse med en begränsad vapenin-
sats. De strålningseffekter som framför allt drabbar levande varelser har inte 
varit en önskad effekt, eftersom de riskerar att drabba även egna trupper. 
Dock kan strålningsrisken utnyttjas som hot.  
 
Vid en kärnladdningsexplosion åstadkommes en explosiv frigörelse av 
energi genom reaktioner med atomkärnor. De processer som utnyttjas är 
dels klyvning av tunga kärnor (fission), dels sammansmältning av lätta 
atomkärnor (fusion). I dagligt tal talar man om atombomber respektive 
vätebomber eller termonukleära vapen. 
 
Vissa tunga atomkärnor, framför allt hos uran och plutonium, klyvs i två 
delar då de träffas av en neutron. I samband med klyvningen utsänds två à 
tre neutroner. Om dessa s.k. fissionsneutroner träffar nya atomkärnor som i 
sin tur klyvs och utsöndrar nya neutroner uppstår en kedjereaktion. Det 
krävs en viss kritisk massa för att de utsöndrade neutronerna skall träffa nya 
atomkärnor som i sin tur klyvs och utsänder nya neutroner som träffar nya 
atomkärnor osv. Se figur 3.1a. Vid en mindre massa träffar de utsöndrade 
neutronerna inte någon klyvbar atomkärna. Vid fissionsladdningar hålls där-
för det radioaktiva materialet åtskilt innan detonationen och förs samman 
genom konventionell sprängverkan när vapnet skall detonera.  
 

 
Figur 3.1a Effekten av en neutron som träffar en atomkärna i en kritisk massa 

av klyvbart material (till vänster i figuren) och effekten vid en icke 
kritisk massa (till höger i figuren) då neutronerna inte träffar tillräck-
ligt många nya klyvbara atomkärnor för att en kedjereaktion skall 
uppstå. Baserad på Glasstone S. och Dolan P.J. (1980). 
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Kärnenergi kan också frigöras genom sammanslagning av lätta atomkärnor, 
fusion. Dessa är positivt laddade och eftersom lika laddade partiklar repelle-
rar varandra måste kärnorna ha mycket hög hastighet för att övervinna 
denna repellering. För detta krävs att fusionsmaterialet värms upp till tiotals 
miljoner grader och därför kallas sådana reaktioner termonukleära. För att 
åstadkomma de extrema tryck och temperaturer som krävs för en termo-
nukleär förbränning i större skala erfordras en fissionsladdning som tändare. 
Ca hälften av energiutvecklingen från en typisk fusionsladdning kommer 
från fission och resten från fusion. Vid mycket kraftiga termonukleära vapen 
gäller dock inte detta förhållande, då dessa vapen kan utformas så att explo-
derande fusionsladdningar i sin tur initierar andra fusionsladdningar till to-
talt mycket kraftiga laddningar på tiotals megaton, Glasstone S. och Dolan 
P.J. (1980). 
 
Vid en kärnladdning samverkar den primära explosionsenergin med omgi-
vande medier, varför verkan blir olika beroende på dessa mediers egenska-
per. Man skiljer därför mellan luftexplosioner som detonerar så högt över 
marken att eldklotet inte berör markytan, ytexplosioner närmare markytan 
eller i kontakt med denna, underytexplosioner i mark eller vatten samt hög-
höjdsexplosioner i den starkt förtunnade luften i eller ovanför stratosfären. 
Luft- och ytexplosioner är grundfallen och de skiljer sig främst vad gäller 
det radioaktiva nedfallet. 
 
En kärnladdningsexplosion av fissionstyp ger upphov till värmestrålning, 
stötvåg i luft och mark, initialstrålning, kvarvarande strålning i form av 
radioaktivt nedfall och sekundärt neutroninducerad aktivitet samt elektro-
magnetisk puls (EMP). Den ungefärliga fördelningen av de olika verkans-
formerna är enligt figur 3.1b i stort sett oberoende av detonationshöjden. 
 
 
 

 
 
Figur 3.1b Fördelning av den totala energin från en explosion av en fissions-

laddning i luft. Baserad på FOA (1990). 
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Vid explosionen utvecklas så mycket energi att temperaturen stiger till flera 
tiotal miljoner grader. Vapnet är då helt förgasat och gasen är joniserad, dvs. 
den består av negativt laddade elektroner och positivt laddade joner i unge-
fär samma kvantiteter, s.k. jonpar. Gasen har bildat ett plasma och energin i 
detta består av röntgenstrålning. Denna energi ger upphov till ett snabbt 
växande strålningsklot av het luft, vilket börjar expandera. Vid klotets yta 
bildas en stötvågsfront som snart börjar breda ut sig snabbare än strålnings-
fronten. Luften i stötvågsfronten är då så upphettad att den glöder. Den ut-
gör då ett eldklot som sänder ut ljus och värme till omgivningen. Det sker en 
växelverkan mellan röntgenstrålning, värmestrålning och stötvåg som leder 
till att cirka hälften av den totala energin till slut resulterar i stötvåg och en 
tredjedel blir värmestrålning. Eftersom bara hälften av den energi som ut-
vecklas vid kärnladdningsexplosion hamnar i stötvågen motsvaras en kärn-
laddning av en viss styrka av stötvågseffekten hos hälften så stor konventio-
nell explosion, FOA (1990).  
 

3.2 Stötvåg 
Den största delen av den utvecklade energin vid en kärnladdning av 
fissionstyp utgörs av stötvågen, vilket visas i figur 3.1b. I Glasstone S. och 
Dolan P.J. (1980) finns tabeller och diagram ur vilka man kan räkna ut stöt-
vågens maximala övertryck i en viss punkt och från en viss höjd över noll-
punkten för en 1 kt kärnladdning. Dessa är sammanställda i ett diagram som 
visar en skara kurvor över hur olika maximala övertryck varierar i höjd och 
avstånd i markplanet, se figur 3.2a. Övertryck är angivna i psi (pounds per 
squareinch) och avstånd i feet. 
 
 

 
 
Figur 3.2a Maximalt övertryck på marken för en 1 kt explosion. Från Glasstone 

S. och Dolan P.J. (1980) 
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Skallagen för verkan av stötvåg, formel 3.2a, visar att avstånden från noll-
punkten till en punkt där tryckvågen har ett visst värde vid två olika ladd-
ningsstorlekar, en laddning vars effekt man önskar beräkna och en utgångs-
laddning, förhåller sig till varandra som tredje roten ur förhållandet mellan 
storleken på den nya laddningen och utgångsladdningen. Med hjälp av 
denna skallag kan man räkna ut vilket övertryck som råder på visst avstånd 
och viss höjd för en annan laddningsstorlek. 
 
 
Formel 3.2a  Skallagen för stötvåg 
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W0 storlek på utgångsladdning  
W1 storlek på ny laddning 
s0 avstånd från nollpunkten för utgångsladdningen  
s1 avstånd från nollpunkten för den nya laddningen 
 
 
För att fördubbla avståndet med en viss maximal stötvågseffekt måste såle-
des bombens styrka öka åtta gånger, vilket gör att stötvågens verkan är rela-
tivt lokal, även om kraftiga kärnladdningar på många megaton medför en 
omfattande förödelse. 
 
I figur 3.2b, som är baserad på figur 3.2a och formel 3.2a samt utvecklad ur 
en figur i FOA (1990), visas stötvågens utbredning i marknivå beroende på 
explosionshöjd över marken. Två kurvor för 0,05 MPa och 0,1 MPa har 
lagts in för en bomb på 1 Mt. Skyddsrum dimensioneras normalt för en 
långvarig stötvåg på 0,05 MPa men har tidigare även dimensionerats för 0,1 
MPa. Figuren visar att skyddsrum klarar en så pass kraftig bomb som 1 Mt 
utanför en radie 5,6 km från nollpunkten. Stötvågen har således en relativt 
kort räckvidd jämfört med övrig verkan av kärnvapen. 
 
Människan kan tåla ett statiskt övertryck på 200 kPa från en kärnkraftdeto-
nation även om lungskador kan förekomma vid ca 70 kPa. Övertrycket är ett 
kortvarigt fenomen och människokroppen är relativt sett liten och därige-
nom kan en tryckutjämning ske snabbt. Detta övertryck är större än vad de 
flesta byggnader klarar, varför stötvågens direkta verkan på ganska kort av-
stånd från detonationspunkten i högre grad drabbar byggnader, medan män-
niskan drabbas av indirekta skador som byggnadsras och kringflygande fö-
remål. Den direkta skada som kan drabba människan av en stötvåg på 30 
kPa är att trumhinnan brister. 
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Figur 3.2b Stötvågens utbredning beroende på explosionshöjd. Baserad på 

Glasstone S. och Dolan P.J. (1980). Enligt FOA (1983:2) är över-
trycket 0,1 MPa en bedömd gräns när stabila industribyggnader tro-
ligen raseras. Övertrycket 0,05 MPa är dimensionerande stötvågs-
last för skyddsrum. Vid en explosion under en viss höjd utbildas så 
kallad machreflektion, vilken kraftigt förstärker stötvågen  

 
 
Den första provsprängningen i New Mexico bestod av ca 6 kg plutonium 
och gav en explosionsstyrka på ca 19 kt. Bomberna över Hiroshima och 
Nagasaki var på 13 kt respektive 22 kt. Den efterföljande utvecklingen mot 
allt kraftigare bomber är huvudsakligen motiverad av kravet på stor stöt-
vågseffekt för att slå ut större områden hos den angripne. Strålningen är en 
oönskad bieffekt eftersom den försvårar även för de egna trupperna att 
kunna agera. Strålningen ökar dessutom inte direkt proportionellt mot stor-
leken på bomben, dvs. för dimensionering av strålskydd ger olika bomb-
storlekar inte väsentligt olika krav på skyddet annat än i områden nära deto-
nationspunkten. 
 

3.3 Strålning 

3.31 Värmestrålning 
Enligt Glasstone S. och Dolan P.J. (1980) resulterar en relativt stor andel av 
den vid kärnexplosion avgivna energin i värmestrålning, ca 35 %, vilket 
medför att för varje kiloton detonationsstyrka avges ca 410 MWh som ter-
misk energi eller värmestrålning. Denna ger mycket höga temperaturer inom 
en mycket kort tid. Vid Hiroshima och Nagasaki sveddes trästolpar cirka 0,7 
km från nollpunkten men de brann inte upp. De utsattes för den termiska 
energin cirka 14 kJ/m2. Vid större avstånd ger därför inte värmestrålningen 
några direkta skador på byggnadsverk. I USA har gjorts studier som visar att 
ljusa träfasader inom någon sekund efter detonationen täcktes av svart tjock 
rök men inom ytterligare någon sekund så upphörde röken utan att fasaderna 
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antändes och detta skedde innan stötvågen skulle ha kunnat blåsa ut en 
eventuell eld. Värmeeffekten är således så kortvarig att någorlunda massivt 
trä inte hinner antändas.  
 
I Glasstone S. och Dolan P.J. (1980) finns ett diagram som visar en kurv-
skara med energiavgivning i cal/cm2, vid olika lutande avstånd från detona-
tionspunkten på en explosionshöjd av 200W0,4 fot ≈ 60W0,4 m och en klar 
sikt på cirka 20 km, där W är laddningsstorleken i kiloton. Diagrammet 
återges i figur 3.3a. Detta diagram ger även hyggligt god noggrannhet för 
explosioner upp till cirka 4 500 m höjd utan koppling av höjd till explo-
sionsstyrka. Den termiska energin 1 cal/cm2 motsvarar cirka 2,4 kJ/m2.  
 

 
 
Figur 3.3a Lutande avstånd (hypotenusan) i miles för olika värmeeffekter i 

cal/cm2 på markytan som funktion av en explosion i kiloton. Från 
Glasstone S. och Dolan P.J. (1980). På infogad förklaring har lagts 
in ungefärliga värden på motsvarande energi i kJ/m2  

 
 
Ovanför explosionshöjden 4 500 m gäller inte det enkla diagrammet i figur 
3.3a. Om det inte är några atmosfäriska störningar blir den totala värme-
energin på avståndet D fördelad på en sfär med arean 4πD2, dvs. värme-
energin per ytenhet blir Etot/4πD2. Nu inträffar normalt olika atmosfäriska 
störningar ovanför den höjden, vilket medför att den enkla formeln måste 
kompletteras med ett antal empiriskt framtagna koefficienter, vilka utveck-
las i Glasstone S. och Dolan P.J. (1980). 
 
För byggnader medför sekundäreffekterna av stötvågen i form av byggnads-
ras betydligt större risk för bränder än den direkta värmestrålningen. I 
Hiroshima inträffade en eldstorm cirka 20 minuter efter explosionen inom 
en area av cirka 1,7 km2. I Nagasaki inträffade däremot ingen sådan eld-



Reduktion av joniserande strålning i fysiskt skydd 

2007-08-15 22  

storm. Orsaken till bränderna är såvitt man kunnat utröna att delvis förrutt-
nade torra träd (fnösktorra) antänts av strålningen samt att omkullvälta ka-
miner och brustna el- och gasledningar orsakat bränder.  

Dessa lokala bränder har spridits med hjälp av kraftiga vindar efter explo-
sionen. Terrängens utformning har betydligt större inverkan på hur mass-
bränder utvecklas än stötvågen. Stötvågen visade relativt likartade effekter 
vid Hiroshima och Nagasaki trots olikheterna i terrängutformning. 
 
Tunna, lätta material antänds till skillnad mot mer massiva däremot lätt, 
speciellt om de är i mörk kulör som bättre absorberar värme, eftersom de 
har så liten massa per ytenhet att de blixtsnabbt uppvärms helt igenom. T.ex. 
kan klädseln i fordon antändas och därigenom åstadkomma att fordonets 
bränsle så småningom antänds. 
 
Effekten av värmestrålning från kärnvapen på oskyddade människor är stor. 
Det uppstår brännskador på oskyddad hud och klädseln kan antändas och 
detta kan i sin tur åsamka brännskador. Bilder från Hiroshima visar stora 
mängder brännskadade människor. De var ju helt oskyddade när bomben 
föll. Risken att bländas av det intensiva ljuset vid explosionen är också stor. 
Detta kan ge total blindhet i några sekunder men förmågan att se i dagsljus 
återkommer inom några minuter. Vissa kommer dock att få bestående ska-
dor på ögonen, t.ex. brännskador på näthinnan, Glasstone S. och Dolan P.J. 
(1980). 
 
Det finns inget enkelt samband mellan avgiven energi enligt figur 3.3a och 
nivån på brännskada på oskyddad hud. Vid värmestrålning med en längre 
puls än 0,5 s, vilket gäller vid explosionsstyrkor över 1 kt, är det snarare den 
energi som absorberas av huden än den direkta värmestrålningen som ger 
brännskador. Hudens pigmentering medför att energiabsorbtionen kan vari-
era så mycket som 50 % mellan olika individer, där mörk hud absorberar 
väsentligt mer värmeenergi än ljus. I figur 3.3b visas för vilka nivåer på 
energin från värmestrålning och explosionsstyrka som första, andra och 
tredje gradens brännskada uppstår på oskyddad ljus, mellanmörk och mörk 
hud. Figur 3.3a och 3.3b visar att en 1 Mt kärnvapenexplosion ger första 
gradens brännskada på ljus hud på ett avstånd av ca 15 km (drygt 9 miles). 
Det är således förhållandevis nära explosionspunkten som brännskador kan 
uppstå. 
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Figur 3.3b Erforderlig värmestrålning för att åstadkomma brännskador på 

oskyddad hud vid olika pigmentering av huden. Från Glasstone S. 
och Dolan P.J. (1980). Värmestrålning i kJ/m2 har också lagts in. 

 
 
Vid explosioner på mycket hög höjd avges en betydligt större andel av 
energin som värmestrålning, huvudsakligen inom våglängder för röntgen-
strålning. Denna når ej jordytan men en del av den kan omvandlas till synlig 
och infraröd strålning som kan tränga genom atmosfären. Den huvudsakliga 
verkan blir mot satelliter och andra föremål ovanför atmosfären. 
 

3.32 Elektromagnetisk puls, EMP 
När kärnvapenprogrammet startade visste man att kraftiga explosioner 
kunde åstadkomma elektromagnetiska signaler, varför man var införstådd 
med att det skulle uppstå en elektromagnetisk puls, EMP, vid kärnexplosio-
ner. Det dröjde dock flera år innan man insåg omfattningen och de allvarliga 
konsekvenserna av EMP vid kärnvapendetonationer. Inledningsvis uppstod 
oväntade kollapser i mätutrustning p.g.a. inducerade elektromagnetiska fält. 
Först omkring 1960 blev man klar över hur sårbar elektrisk och elektronisk 
utrustning var för EMP. Ungefär samtidigt blev det klart att EMP kunde 
nyttjas för att spåra kärndetonationer på stora avstånd, Glasstone S. och 
Dolan P.J. (1980). 
 
De starkaste elektromagnetiska fälten uppstår nära explosionspunkten vid 
explosioner på eller nära marken, men vid detonationer på hög höjd är på-
verkan allvarlig på elektrisk och elektronisk utrustning i marknivå inom en 
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stor area. EMP når sitt maximum på mycket kort tid. Därefter faller styrkan 
hos det magnetiska fältet till en mycket liten del efter några tiotals mikrose-
kunder. Trots pulsens korta varaktighet innehåller den en stor mängd energi 
som transporteras iväg med ljusets hastighet. Den elektromagnetiska strål-
ningen kan då fångas upp av metallföremål på samma sätt som radiovågor 
fångas upp av en antenn. Strålningsenergin omvandlas till starka elektriska 
strömmar och höga spänningar, vilket medför att elektrisk och elektronisk 
utrustning som är förbunden med metallföremålet drabbas av allvarliga 
störningar.  
 
Om en kärnexplosion skulle äga rum i en perfekt homogen miljö med kon-
stant densitet och gammastrålningen skulle utbredas helt likformigt i alla 
riktningar skulle det elektriska fältet utbildas som en symmetrisk sfär från 
centrum och det skulle inte uppstå någon elektromagnetisk energi från det 
joniserade området. Nu uppstår det alltid störningar, speciellt om explosio-
nen äger rum nära marken. Detta medför att det uppstår en resulterande 
elektronström inne i det joniserade området. Denna ström, som varierar med 
tiden enligt ovan, medför att det utbildas en kort puls med elektromagnetisk 
strålning, vilken är starkast i riktningar vinkelrätt mot elektronströmmen. 
Det är denna puls som är EMP, se figur 3.3c. 
 
 

 
 
Figur 3.3c Uppkomsten av EMP. Omgivningens inhomogenitet åstadkommer 

störningar i symmetrin, vilket medför en resulterande elektronström. 
Denna åstadkommer i sin tur en puls av elektromagnetisk strålning, 
som är starkast vinkelrätt mot den resulterande elektronströmmen. 
Från Glasstone S. och Dolan P.J. (1980). 

 
 
Vid markdetonationer blir det elektriska fältet mycket starkt men strålnings-
fältet avtar kraftigt med avståndet från det bestrålade området. Påverkan på 
elektrisk och elektronisk utrustning av EMP blir därigenom störst inom ett 
område som sträcker sig 1,2 till 3,1 km från nollpunkten. 
 
Vid höghöjdsexplosioner mer än 12 km ovanför marken kommer de uppåt-
riktade gammastrålarna att komma in i områden där atmosfärens densitet är 
så låg att strålningen kan färdas långa vägar innan den absorberas. Vid kärn-
explosioner på 30 km över marken kommer påverkat område på marken att 
ha en radie på ca 400 km och vid en explosion t.ex. 120 km ovanför mitten 
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av USA kommer nästan hela landet samt delar av Canada och Mexico att 
påverkas av EMP. 
 
EMP har ingen påverkan på människan, men i de sammanhang som rör fy-
siskt skydd för befolkningen är inverkan på räddningscentraler en mycket 
viktig dimensionerande faktor, eftersom den elektroniska utrustningen är 
omfattande i en räddningscentral. Av denna anledning utformas räddnings-
centraler med EMP-skydd. 
 

3.33 Joniserande strålning 
En kärnvapenexplosion avger förutom luftstötvåg, värmestrålning och EMP 
cirka 15 % av den totala energin i form av joniserande strålning. Eftersom 
studium av effekterna av joniserande strålning är ett av huvudsyftena med 
denna publikation redovisas joniserande strålning i ett eget avsnitt 4. 
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4. Joniserande strålning 

4.1 Allmänt 
Joniserande strålning är partiklar eller elektromagnetisk strålning med så 
hög energi att den frigör elektroner i (joniserar) det material den passerar. 
Tidigare kallades joniserande strålning för radioaktiv strålning. Partiklarna 
utgörs av alfa- och betapartiklar samt neutroner och den elektromagnetiska 
strålningen av gamma- och röntgenstrålning. Överskottsenergin från insta-
bila atomkärnor frigörs i form av sådan strålning. Dessa kärnor sägs därför 
vara radioaktiva. Strålningen kan vara av tre slag, alfastrålning, som består 
av positivt laddade partiklar (heliumkärnor), betastrålning som består av po-
sitivt eller negativt laddade elektroner samt gammastrålning, som är elek-
tromagnetisk strålning (fotoner) med högt energiinnehåll. I kärnvapen-
sammanhang förekommer också neutronstrålning. Neutroner är oladdade 
partiklar men de orsakar jonisation när de passerar ett material. 
 
Både alfa- och betastrålning har en väl definierad räckvidd, vilken i fasta 
material är kort. Alfapartiklar har en räckvidd i luft på 50 mm och stoppas 
av kläder och papper. Betapartiklar har en räckvidd i luft på 100 – 200 mm 
och stoppas av 3 mm tjock plåt eller 10 mm betong. Ingendera av dessa har 
därför intresse när det gäller kollektiva skydd mot kärnvapen. Neutron- och 
gammastrålning har inte en definierad räckvidd på detta sätt utan där däm-
pas strålningen successivt när den passerar genom ett material. Man brukar 
ange detta som halveringstjocklek, vilken är den tjocklek hos ett material 
vid vilken den aktuella strålningen har reducerats till hälften.  
 
För gammastrålning gäller att ju högre densitet ett material har desto effek-
tivare blir strålningsdämpningen. För neutroner inverkar förutom denna 
egenskap även materialets sammansättning och speciellt dess vätehalt på 
materialets förmåga att dämpa neutronstrålning. Detta visas exempelvis av 
att halveringstjockleken för gammastrålning i initialstrålning är 0,04 m för 
stål, 0,13 m för betong och 0,30 m för vatten medan motsvarande för neu-
tronstrålning är 0,10 m för stål, 0,09 m för betong och 0,07 m för vatten. 
Vid absorption av neutroner i ett material bildas i vissa material radioaktiva 
nukleider. Strålningen från dessa nukleider, s.k. neutroninducerad aktivitet, 
har betydelse som kvarvarande strålning. 
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Tabell 4.1a Begrepp inom joniserande strålning 

Joniserande aktivitet mäts i becquerel 
(Bq). 

1 Bq = 1 sönderfall/s. 

Dos ,D mäts i gray (Gy). Tidigare 
mättes den i rad  

1 Gy = 1 J/kg. 
1 rad = 0,01 Gy 

Doshastighet (dosrat), I Gy/h 
Dosekvivalent mäts i Sievert (Sv). 
Tidigare mättes den i rem 
Ofta anges dos i Sv och då är det 
dosekvivalenten som avses. 

1 Sv = (Dos i Gy) • (kvalitetsfaktor) 
För gammastrålning är kvalitetsfaktorn 1.  
För neutronstrålning är kvalitetsfaktorn 
mindre väl bestämd, men brukar i kärn-
vapensammanhang sättas till 2. 
1 rem = 0,01 Sv 

Exposition mäts i coulomb/kg, (C/kg), 
tidigare angavs den i röntgen (R) 
Man bör hellre använda ekvivalent 
dos.  

1 R = 2,58 •10-4 C/kg 
 
 
1R ≈ 0,01 Gy i de flesta fall  

Förhållande mellan tidigare enheter 
rad, rem och R 

I praktiken sätts ofta 1 rad ≈ 1 rem ≈ 1 R 

Strålskyddsfaktor Dos inne i aktuellt utrymme/dosen 
utomhus 

 
 
Strålningen från kärnvapen indelas i initialstrålning (inom en minut efter 
explosionen) och kvarvarande strålning (strålningsverkan därefter). Se 
figur 4.2a, som visar strålningen vid olika tid efter explosionsögonblicket. 
 

4.2 Initialstrålning 
I explosionsögonblicket utsänds från kärnladdningen en mycket kortvarig 
(< 1 μs) men intensiv puls bestående av gamma- och neutronstrålning, den 
s.k. prompta strålningen. Den beror på fusions- respektive fissionsreaktioner 
samt reaktioner mellan neutroner och olika ämnen, främst kvävet i omgi-
vande luft. Gammastrålningen utbreder sig med ljusets hastighet (300 m/μs) 
medan de snabbaste neutronerna bara har en sjättedel av denna hastighet. 
Huvuddelen av neutronstrålningen passerar på mindre än 1 ms och den 
prompta gammastrålningen på högst några få mikrosekunder, se figur 4.3a. 
Förutom den prompta strålningen består initialstrålningen av ytterligare 
gammastrålning beroende på radioaktivt sönderfall av de ämnen som bildas 
vid klyvningen, varvid gamma- och betastrålning utsänds. Denna strålning 
är visserligen även den starkast omedelbart efter explosionen men avtar se-
dan successivt under relativt lång tid. Eftersom eldklotet som innehåller 
laddningsresterna stiger mycket snabbt kommer dock strålningen i en punkt 
vid markytan att avta snabbt och blir i realiteten försumbar efter några få se-
kunder. 
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Figur 4.2a Produktion av gammastrålning från en kärnladdning som funktion av 

tiden efter explosionen. Strålningsenergin mäts i elektronvolt (eV), 
som uttrycker den rörelseenergi som en elektron får vid passage ge-
nom en spänningsskillnad av 1 volt. Den strålning som produceras 
under första minuten kallas initialstrålning och den därefter för kvar-
varande strålning. Baserad på FOA (1990). 

 
 
Redan på måttliga avstånd från explosionen kan strålkällan betraktas som 
nästan punktformig. Initialstrålningen dämpas genom absorption och sprid-
ning och avtar i proportion till kvadraten på avståndet. Inverkan av de olika 
strålningskällorna varierar beroende på laddningens typ, styrka, koncentra-
tion m.m. vilket medför att beräkningar av dosvärden har en felmarginal på 
cirka 0,5 till 2 vid laddningsstyrka från 100 kt upp till megaton och däröver. 
 
Figur 4.2b visar initialstrålningens räckvidd för några laddningsstorlekar. 
Även vid en så pass kraftig laddning som 1 Mt ger initialstrålningen en dos 
som är mindre än 0,025 Gy på cirka 4 km avstånd från nollpunkten.  
 
Vid dimensionering av fortifikatoriska skydd avsedda att skydda mot kärn-
vapen är beräkning av initialstrålningens verkan av stor vikt. Vid skydd för 
civila ändamål utformas normalt inte skydden för att kunna motstå en kraf-
tig initialstrålning nära nollpunkten eftersom detta i så fall skulle medföra 
mycket kraftiga betongkonstruktioner med ett mycket begränsat antal öpp-
ningar. Detta skulle göra skydden mycket svåra att inlemma i normala 
byggnader. Om skydden utformas för att kunna klara en dos av 1 - 2 Gy, 
framgår av figur 4.2b att gränsen för dessa dosvärden ligger drygt 3 km från 
nollpunkten vid laddningsstorleken 1 Mt. Vid denna laddningsstorlek är 
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verkan av stötvågen dimensionerande för civila skydd inom 5,6 km radie, 
vilket redovisas i avsnitt 3.2.  

 
 
Figur 4.2b Initialstrålningens räckvidd för några laddningsstorlekar. Baserad på 

FOA (1983:2).Figuren visar även några gränser för strålskador på 
människa. LD 50 avser 50 % risk för dödlig utgång, vilket utvecklas 
mer i avsnitt 2.4.  

 
 
Enligt den hotbild som föreligger enligt 2004 års försvarsbeslut förutsätts 
inte så kraftiga vapen som ovan beskrivits bli använda mot mål inom landet. 
De kärnvapen som bedöms kunna komma i fråga är främst s.k. kryssnings-
missiler, vilka av misstag detonerar över vårt land. Storleken på dessa be-
döms ligga i storleksordningen 100 – 500 kt. Vid storleken 100 kt ger stöt-
vågen en tryckvåg på 0,05 MPa inom 2,6 km enligt figur 3.2a och enligt fi-
gur 4.2b blir dosen 2 Gy vid cirka 2,1 km. Vid storleken 500 kt uppkommer 
motsvarande tryckvåg inom 4,4 km och dosen 2 Gy uppnås vid cirka 2,4 
km. Initialstrålning är således inte dimensionerande för civila skydd inom 
Sverige eftersom stötvågen har större räckvidd än initialstrålningen vid för 
skyddsrum dimensionerande värden på stötvåg och nivåer på stråldos. 
 

4.3 Kvarvarande strålning 
Vid en kärnvapenexplosion bildas radioaktiva ämnen som binds i eller på de 
partiklar som bildas vid explosionen. Till en början finns dessa ämnen sam-
lade i radioaktiva moln. De partiklar som bildas utgörs av två grupper. Den 
ena gruppen består av metalloxidkulor, som bildas när vapenångorna kon-
denserar. Det är mycket små partiklar och når inte marken förrän efter lång 
tid. Vid provsprängningarna i atmosfären under 1950- och 1960-talen bilda-
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des en mängd sådana partiklar som sedan spridits över hela jorden. De bi-
drar till en del av dagens globala bakgrundsstrålning.  
 
Den andra gruppen består av partiklar som delvis innehåller vapenrester 
men i huvudsak utgörs av det material som sugits in i området omkring och 
under eldklotet i samband med undertrycket som bildas vid explosionens 
expansion. Om kärnvapenexplosionen sker vid eller nära marken kommer 
markmaterialet närmast explosionspunkten att skakas loss och delvis smälta 
av stötvågen och värmen. Den starka luftströmningen in mot explosionens 
centrum kommer att riva med sig stora mängder – tusentals ton - av detta 
material, vilket sedan blandas med vapengaserna, se figur 4.3a. De radioak-
tiva restprodukterna kondenserar därefter på det uppåtströmmande mark-
materialet och bildar ett moln.  
 

 
 
Figur 4.3a Kärnvapenexplosion ovan mark. Vid explosion under en viss höjd 

sugs markmaterialet in i stoftmolnet. 
 
 
Om explosionen däremot sker på sådan höjd att markmaterialet inte kommer 
med, kondenserar det radioaktiva materialet på mycket små partiklar, var-
igenom falltiden blir så lång att det inte blir någon påtaglig lokal beläggning 
i anslutning till explosionsområdet. Höjden ovanför vilken markmaterial 
inte berörs beräknas enligt formel 4.3a, vilken är bearbetad ur Glasstone S. 
och Dolan P.J. (1980). För en kryssningsmissil på ca 200 kt innebär det att 
vid explosion på högre höjd än ca 450 m blir det endast begränsat lokalt 
nedfall.  
 
 
Formel 4.3a Höjd över mark ovanför vilken markmaterial inte berörs vid kärn-
vapenexplosion 

4,0W55h ⋅=
 
h höjd över mark i m 
W laddningsstyrka i kiloton  
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Explosionsmolnet kan nå höjder på mellan enstaka kilometer och upp till 
några tiotal kilometer beroende på laddningsstyrka. Beroende på atmosfä-
riska förhållanden såsom luftfuktighet, vindar och lufttryck kan de radioak-
tiva partiklarna i molnet spridas över stora ytor. Så länge de befinner sig i 
luften utgör de ingen hälsorisk för människor eftersom molnet befinner sig 
så högt upp. Faran uppstår då de fallit till marken och bildat beläggningsfält. 
Flera olika transportmekanismer kan vara inblandade: 

 

− Partiklarna faller till marken på grund av sin egen tyngd. Falltiden 
varierar från 10 minuter vid partikelradien 1 mm upp till ett år vid par-
tikelradien 1 μm. 

− Partiklarna transporteras nedåt på grund av atmosfärens turbulens. 

− Partiklarna tvättas ut av nederbörd, s.k. våtdeposition, FOA (1990). 
 
 
Molnets höjd och radie beror förutom av laddningsstorlek av atmosfäriska 
förhållanden. I figur 4.3b visas ungefärliga värden på molnets högsta höjd 
och radie efter mark- eller luftexplosion med ett antaget medelvärde på tro-
posfärens höjd. Man bedömer att sammanlagrade moln från flera explosio-
ner kommer att få en något annorlunda utbredning i höjd och sidled.  
 
 

 
 
Figur 4.3b Ungefärliga värden på molnets högsta höjd respektive molnets radie 

efter mark- eller luftexplosion från enstaka laddning. Från FOA 
(1983:1). Båda kurvorna är inlagda i samma diagram. 

 
 
 
 



Reduktion av joniserande strålning i fysiskt skydd 

2007-08-15 32  

FOA (1990) visar att för partiklar större än ca 30 μm är den egna fallhastig-
heten helt avgörande för depositionen och de kommer att nå marken inom 
någon till några tiotal timmar. Efter en ytexplosion kan 25-50 % av den to-
tala aktiviteten vara samlad på dessa relativt stora partiklar. Eftersom dessa 
når marken inom relativt kort tid kommer utspridningen att vara förhållan-
des liten. De kommer därigenom att ge de högsta markbeläggningarna och 
de största doserna. 
 
För svaga laddningar på några kiloton faller dessa partiklar ner inom ett av-
stånd av 200 – 300 km från explosionspunkten och för kraftiga laddningar 
på några megaton inom cirka 1000 km vid normala vindförhållanden. Vid 
relativt svaga laddningar blir därtill effekten av våtdeposition större, efter-
som vid kraftigare laddningar en stor del av partiklarna hamnar ovanför 
eventuella nederbördsmoln. 
 
Sönderfallet från det radioaktiva nedfallet ger upphov till beta- och gamma-
strålning, där gammastrålning medför den största risken. Om det aktiva 
stoftet kommer i kontakt med bar hud kan dock betastrålning ge upphov till 
akuta skador. 
 
Doshastigheten (intensiteten) stiger till en början i en takt som bestäms av 
avståndet från explosionsplatsen samt molnets dimension, vilken i sin tur 
beror av explosionsstyrkan, och vindförhållandena. Vid explosioner på stort 
avstånd kan det dröja många timmar innan nedfallet startar. Därefter avtar 
doshastigheten snabbt under de första timmarna men successivt allt lång-
sammare. Den totala akuta strålskada som erhålls vid vistelse i ett belägg-
ningsfält bestäms i huvudsak av den stråldos som erhålls under de två första 
dygnen efter det aktuella nedfallet startat. Forth 3 (1991) visar att en kärn-
laddning med styrkan 100 kt ger en tvådygnsdos på cirka 1 Gy inom en be-
läggningsarea på 1000 km2. 
 
Genom försvarsbeslut tagna under senare delen av 1990-talet har det beslu-
tats att skydd för civila ändamål i huvudsak skall baseras på det s.k. åskådar-
fallet, dvs. effekten av vapenverkan i vår omvärld. Detta medför att dimen-
sionerande strålningseffekter utgörs av sådana som kommer från radioaktiv 
beläggning på större avstånd från explosionspunkten. Detta utesluter dock 
inte att enstaka kärnvapen från exempelvis kryssningsmissiler av någon an-
ledning kan komma att detonera över vårt land. Sannolikt är det i så fall 
mindre kärnladdningar, vilka inom ett rimligt avstånd ger en dos på 1-2 Gy. 
 
Doser utomhus som väsentligt överstiger 10 Gy (10-15 Sv) under de två för-
sta dygnen kan endast förväntas i de fall explosionen sker mycket nära vårt 
lands gränser och då endast i de delar av landet som ligger närmast den ak-
tuella gränsen. En dos på några gray (sievert) torde vara en realistisk övre 
gräns för den utedos som i sannolika fall skulle kunna erhållas i större om-
råden under de första dygnen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det 
lokalt kan förekomma högre värde, t.ex. genom inverkan av nederbörd. 
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Natten mellan den 25 och 26 april 1986 utfördes en serie experiment i en av 
reaktorerna vid kärnkraftverket i Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen. Tek-
nikerna förlorade kontrollen över reaktorn, vilket ledde till två stora explo-
sioner där stora delar av reaktorn förstördes och delar av reaktorhärden samt 
betong och grafit kastades högt upp i luften. Bland partiklarna fanns ett stort 
antal radionuklider. Det uppstod också en mycket kraftig brand inne i reak-
torn. De radioaktiva partiklarna lyftes upp i atmosfären av termiska krafter 
från branden. Nedfallet i Sverige, som ligger mer än 1000 km från olycks-
platsen, skedde inom de områden där det radioaktiva molnet som passerade 
Sverige tvättades ur av nederbörd. Vad som var specifikt med Tjernobyl var 
att utsläppen pågick under ca 10 dagar, eftersom det tog tid innan branden 
kunde släckas, vilket medförde att tillförseln av radioaktivt material blev 
betydligt mer långvarig, om än mindre intensiv, än vid en kärnvapenexplo-
sion. Enligt Dahlgaard H. (1994) blev depositionen av 137Cs relativt hög 
inom ett område i Finland, nedre Norrland och ostkusten i Norge. Inom tre 
områden från Gävle och norrut, Härnösand och inåt och fjällkedjan nordväst 
om Härnösand resulterade nedfallet i en beläggning av 137Cs på mer än 60 
kBq/m2 och inom stora områden runt dessa områden blev beläggningen av 
137Cs mellan 10 och 60 kBq/m2. 
 

4.4 Inverkan av joniserande strålning på människan  
De data som föreligger om vilka stråldoser som ger akut strålskada är rela-
tivt begränsade, eftersom inga planerade försök av naturliga skäl har kunnat 
utföras. Konsekvenserna på människor av kärnvapenexplosionerna över 
Hiroshima och Nagasaki var svåra att följa upp under rådande omständig-
heter. Däremot utfördes ett prov vid Bikiniatollen 1954, se avsnitt 5.3, där 
ett antal fiskare och innevånarna på Rongelap-atollen bland Marshallöarna 
kom att bli kvar inom det kontaminerade området en tid innan de evakuera-
des och därigenom kom att utsättas för strålning. Där kunde den radioaktiva 
strålning, som de utsattes för, relativt väl bestämmas och skadorna på dem 
också registreras noggrant. Även vid kärntekniska anläggningar utsattes per-
sonal under 1950-talet och tidigt 60-tal för stråldoser där effekterna efteråt 
kunde studeras.  
 
Akut strålskada på en människa uppstår efter bestrålning av hela kroppen 
med doser över cirka 1 Sv. En stråldos på 3 Sv anges som LD50 för männi-
skan, dvs. det är den dos inom vilken 50 % förväntas dö (letal dos). En 
människa som fått en helkroppsdos av 3-5 Sv bedöms dö inom tre till fyra 
veckor om ingen behandling ges. Vid samtidiga sår- eller brännskador och 
strålskador inträffar dödsfall vid lägre doser än 3 Sv, FOA (1990). 
 
Dessa höga doser är dock i huvudsak förekommande inom områden förhål-
landevis nära explosionspunkten, vilka förutom initialstrålning och hög 
kvarvarande strålning även drabbas av tryckvåg och värmestrålning. Ska-
dorna rubriceras som akuta strålskador och kan betraktas som ”determinis-
tiska”, dvs. en tillräckligt hög dos ger alltid upphov till samma typ av skada. 
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Om en kropp utsätts för en så hög dos som 5 Sv jämnt fördelad över 30 år 
kommer inga direkta strålningseffekter att uppstå. Detta p.g.a. att de flesta 
kroppsdelar som utsätts för en relativt låg doshastighet har en förmåga att 
återhämta sig. Om det ges tillräcklig tid kommer de celler som skadas att 
kontinuerligt ersättas av nya celler, varigenom kroppen kan hålla strålska-
dan stången, Navfac (1972). Vid hög exposition på kort tid hinner dock inte 
denna ”självläkning” fungera. Vid låga strålningsdoser under lång tid ökar 
dock risken för cancer, varför denna strålning inte är ”ofarlig” även om den 
inte ger akuta skador. 
 
Enligt Bergman C. m.fl. (1990) är de celltyper i människokroppen som har 
lättare att drabbas av celldöd än andra är framför allt delande celler. De or-
gan där nybildning av celler förekommer mest är den röda benmärgen, tar-
men, mjälten och lymfkörtlarna, huden och testiklarna. I benmärgen produ-
ceras varje dygn ca 1011 celler och ungefär lika många i tarmen. Efter be-
strålning med några Gy kommer nybildningen av celler i dessa organ att 
minska kraftigt och dessutom kommer många celler att dö. Benmärgen pro-
ducerar röda och vita blodkroppar och de vita har kort livslängd, varför an-
talet vita blodkroppar sjunker snabbt när benmärgen skadats, vilket leder till 
att kroppens försvar mot främmande organismer försvagas kraftigt, vilket i 
sin tur leder till ökad infektionskänslighet. Redan vid 0,5 Sv påverkas ny-
bildningen av blodkroppar. 
 
Eftersom delande celler är strålningskänsliga är embryo och foster speciellt 
känsliga för strålning. Effekter på foster såsom tillväxthämning, mikrocefali 
(förminskat huvud) och mentala störningar hos barn kan förväntas vid be-
tydligt lägre doser än de som ger akut skada på fullvuxna människor. De 
enda resultat som finns på inverkan av foster hos människor är från 
Hiroshima och Nagasaki och därifrån finns exempel på fosterskador i form 
av mikrocefali och mental retardation. Studier som har gjorts på försöksdjur 
indikerar att bedömt tröskelvärde ligger någonstans mellan 50 och 100 mSv, 
Bergman C. m.fl. (1990). Om en gravid kvinna i Sverige bestrålas så att 
fostret får en dos på 100mSv rekommenderas hon att genomgå abort, vilket 
medför att detta värde kan anses vara ett operativt gränsvärde i fredstid, 
FOA (1983:1). 
 
Den maximalt tillåtna engångsdosen för personal i katastrofsituationer, en-
gångsdosen i fredstid, ligger på 30 mSv. Den årliga genomsnittsdosen till 
befolkningen på grund av bl.a. naturlig bakgrundsstrålning ligger på 10 
mSv, FOA (1990). 
 
Vid låga doser uppträder också skador, men dessa är då mer slumpmässiga, 
eftersom bestrålningen medför en viss sannolikhet för att skadan skall upp-
stå. Man kan få cancer av stråldoser på 50-150 mSv, men då bryter sjukdo-
men ut först efter lång tid. Även cancerfrekvensen i fredstid beror till en del 
på den naturliga bakgrundsstrålningen. Man anser numera att det inte finns 
något tröskelvärde när det gäller induktion av cancer. Det går således inte att 
bestämma en viss nivå på skyddet som ger cancerrisken noll vid en viss 
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yttre strålning. Dock minskar den statistiska risken att drabbas av cancer vid 
en kärnvapenexplosion ju bättre skydd mot strålning som föreligger. 
 
Människokroppens förmåga till återhämtning från akuta strålskador redan 
inom några timmar efter en mer begränsad bestrålning är betydande. I stora 
drag kan man för åskådarfallet anse att den akuta strålskadan endast beror 
av bestrålningen under de två på varandra följande dygn då dosbidraget är 
störst. Dock kan man efter lång tid men vid relativt låga stråldoser räkna 
med en förhöjd cancerfrekvens. 

I viss litteratur, bl.a. FN (1980) anges att dosvärden under 100 rad, dvs. 
1 Gy, i huvudsak inte kommer att medföra några kliniska symtom. Detta 
stämmer inte med de dosvärden som angivits ovan som gräns för vilken 
högsta stråldos som skall anses acceptabel vid vistelse i skydd. Detta beror 
sannolikt på att man här använder sig av statistiska effekter av strålning för 
hela befolkningen och att den hotbild man utgår ifrån är strålskador från 
kärnvapenexplosioner inom landet. Skriften är översatt till svenska och hän-
syn till speciellt svenska förhållanden och en hotbild som bedömts realistisk 
för Sverige inte har gjorts.  
 
Vid Tjernobylolyckan, vilken refereras i avsnitt 4.3, utsattes Sverige för re-
lativt stort nedfall av 137Cs. Denna isotop har en fysikalisk halveringstid på 
cirka 30 år men en biologisk halveringstid, dvs. den tid det tar för kroppen 
att utsöndra hälften av en viss intagen mängd, på mellan en och fyra måna-
der beroende på vilket organ som utsätts. Det går inte att direkt översätta 
aktiviteten i Bq till en dos i Gy. De högsta doserna Bq från Tjernobyl i 
Sverige kan på grund av den långa fysikaliska halveringstiden under lång tid 
tas upp av växter, vilka sedan när de intas som föda hamnar i matsmält-
ningsorgan i djur och människor, där de under sin utsöndring utsätter omgi-
vande vävnader för radioaktiva doser. Doserna som erhålls i Sverige är dock 
inte i samma storleksordning som de som definieras som gränssättande ni-
våer för strålskydd i oprioriterade och prioriterade skyddsrum enligt avsnitt 
5.5. Detta hindrar inte att beläggningen från Tjernobyl på sina håll i Sverige 
är mycket besvärande ur födosynpunkt, eftersom den begränsar intaget av 
sådana födoämnen som kan vara kontaminerade. 
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5. Skydd mot joniserande strålning 

5.1 Olika typer av skydd 
Det finns skydd såväl i fortifikatoriska sammanhang som i sammanhang 
som avser fysiskt skydd för befolkningen. Fortifikatoriska skydd skyddar 
normalt verksamhet inom försvarsmakten. Denna publikation avser fysiskt 
skydd för befolkningen. Inom detta senare område uppdelas skyddet i fy-
siskt skydd för befolkningen och funktionsskydd (uppgiftsanknutet skydd).  
 
Funktionsskyddet eller det uppgiftsanknutna skyddet finns dels som skydd 
för krigsviktig verksamhet och dels som fysiskt skydd för ledning av det ci-
vila försvaret vid krigssituationer. Skyddet för den krigsviktiga verksamhe-
ten utgörs i huvudsak av skydd för i verksamheten engagerad personal och 
består normalt av skyddsrum utformade på samma sätt som vanliga skydds-
rum för befolkningen. För viss verksamhet kan det också finnas lednings-
centraler som är utformade för att skydda mot vapenverkan. De kan då ha 
motsvarande skyddskrav som skyddsrum. Ledningscentraler är i vissa fall 
utformade för att klara direktträff med en förläggning i berg. Skyddsrum av-
sedda för personal behandlas som övriga skyddsrum för befolkningen och 
har inga speciella dimensioneringsvillkor, vad skyddsfunktionen avser. 
Ledningscentralernas utformning bestäms av organisationen för respektive 
verksamhet och är ofta baserad på riktlinjer framtagna av Räddningsverket. 
 
Det finns en motsvarande typ av funktionsskydd inom räddningstjänsten, 
räddningscentraler (RC), vilka normalt är avsedda för den ledningsfunktion 
som behövs för att leda den kommunala räddningstjänsten. De skall med 
viss förstärkning kunna användas inom totalförsvarets ram för att leda und-
sättningsverksamheten i krig. Tidigare byggdes dessa räddningscentraler 
som mer eller mindre fullträffsäkra anläggningar förlagda i berg och var ut-
formade för att klara en viss tids avspärrning. I dag byggs de i anslutning till 
eller integrerade med den vanliga räddningstjänsten, så att den fredstida 
verksamheten vid krigsfara snabbt kan ställas om till de uppgifter detta läge 
föranleder. De fullträffsäkra skydden har, i den mån de fortfarande är i drift, 
ett mycket gott skydd mot joniserande strålning. 
 
Det fysiska skyddet för befolkningen innefattar oprioriterade och priorite-
rade skyddsrum och befolkningsskyddsrum. Till detta kommer andnings-
skydd, som nu inte lika tydligt som i tidigare planeringssammanhang räknas 
in i befolkningsskyddet, men som är ett väsentligt skydd mot joniserande 
strålning.  
 
Andningsskydd ger skydd mot att joniserande strålning kan komma in i 
kroppen via luftvägarna, och främst då alfa- och betastrålande partiklar, som 



Reduktion av joniserande strålning i fysiskt skydd 

2007-08-15 37  

kan virvla upp som damm vid kvarvarande beläggning, se avsnitt 5.3. För 
personer som beträder ett kontaminerat område sedan den akuta stråldosen 
avklingat till en icke skadlig nivå är det därför nödvändigt att bära and-
ningsskydd. Det måste givetvis också finnas ordentliga saneringsmöjlighe-
ter, så att de partiklar som hamnat på kläder och oskyddad hud vid vistelse i 
ett kontaminerat område, efteråt kan saneras bort.  
 
I den mån vissa enklare skydd inte är täta men ändå genom sin utformning 
och placering ger ett relativt gott skydd mot joniserande strålning är and-
ningsskydd ett viktigt komplement till detta strålningsskydd. Andnings-
skydd behandlas dock inte i denna publikation. Här behandlas fysiska skydd 
för befolkningen. 
 
Befolkningsskyddsrum utgörs av kompletta anläggningar med möjlighet till 
egen försörjning med elkraft, luft och vatten under perioder när skydden är 
isolerade från omvärlden. Skydden är vanligtvis placerade inne i bergrum 
och är dimensionerade för direktträff med konventionella bomber. Dessa 
skyddsrum har mycket gott skydd mot joniserande strålning och studeras 
inte speciellt här. 
 
Fysiska skydd utförs olika beroende på om skydden är placerade inom opri-
oriterade eller prioriterade områden. Den prioriterade nivån för planering av 
skyddsrum tillämpas endast då det är påkallat av det aktuella områdets 
komplexitet vad avser befolkningskoncentration och bebyggelsestruktur. De 
använda begreppen används med förklaring enligt tabell 5.1a. 
 

Tabell 5.1a Använda begrepp för skyddsrum och tillhörande områden med 
förklaring. Räddningsverket (2006). 

Begrepp Förklaring 

Prioriterat skyddsrum Utrymme som är utformat och utrustat för 
att stå emot verkningarna av sådana strids-
medel som kan antas komma till använd-
ning i krig 

Oprioriterat skyddsrum Utrymme som är utformat och utrustat så 
att det i största möjliga utsträckning kan stå 
emot verkningarna av sådana stridsmedel 
som kan antas komma till användning i krig 

Skyddsrumsområde Område inom tätort där byggande av 
skyddsrum skall planeras 

Prioriterat skyddsrumsområde Ett av bebyggelse inneslutet skyddsrums-
område med särskilt stor befolkningstäthet 

Oprioriterat skyddsrumsområde Skyddsrumsområde som inte är prioriterat 

Övrigt område Område utanför tätort som inte utgör 
skyddsrumområde 
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Vid vapenverkan kan de skyddssökande i skydd som slås ut eller i övrigt 
inte uppfyller skyddskraven uppsöka ett annat fungerande skydd i närheten. 
Vid räddningscentraler finns inte denna möjlighet, eftersom det för varje 
område normalt bara finns en räddningscentral. Dessutom är det från rädd-
ningscentralen som underhållsåtgärder på skadade eller på annat sätt funk-
tionsnedsatta skydd skall ledas. En räddningscentral bör således ha så stor 
tålighet att de kan klara all den vapenverkan som kan bli aktuell.  

 

5.2 Hotbild 
I en år 2004 genomförd översyn inför ett kommande beslut om en långsiktig 
inriktning av det framtida befolkningsskyddet, Krisberedskapsmyndigheten 
(2004), definieras ”hotbild” i sammanhanget befolkningsskydd som en 
”samlad bild av de avsiktliga eller oavsiktliga fysiska hot mot liv och hälsa 
som kan drabba den svenska civilbefolkningen i stor skala.” Allvarliga hot 
mot civilbefolkningens liv delas in i ”tre olika kategorier beroende på om-
världsläge och avsikt: krigstida händelser, fredstida avsiktliga händelser 
samt fredstida olyckor”. Eftersom i översynen på annat håll konstateras att 
skyddsrum för att kunna fungera kräver en iordningställandetid på 
48 timmar är det endast krigstida händelser och motsvarande som kan ut-
göra dimensionerande förutsättningar för fysiska skydd för befolkningen. 
 
Rent generellt gäller att skydd för civilbefolkningen är avsedda att skydda 
för vapenverkan mot andra mål än just befolkningen, dvs. skyddsrummen 
förutsätts inte utgöra bombmål i sig. På så sätt utgör åskådarfallet ur alla 
skyddsaspekter ett slags dimensionerande förutsättning. Vid bomber mot ett 
mål inom viss närhet till befolkningsskydd kan dock dessa komma att ut-
sättas för viss vapenverkan, vilket skydden skall dimensioneras för. Vapen-
verkan mer eller mindre riktad mot civilbefolkningen har dock förekommit. 
Blitzen mot London och bombmattorna mot Dresden liksom bombningarna 
av Hiroshima och Nagasaki är sådana fall. Sådan vapenverkan går dock inte 
att bygga allmänna befolkningsskydd mot. 
 
Översynen säger vidare ”Den hotbild som ett befolkningsskydd skall dimen-
sioneras för har två komponenter: sannolikheten för att något (som är ett 
allvarligt hot mot befolkningen) skall hända, samt effekterna (på befolk-
ningen) av händelsen om det väl inträffar. Dessa komponenter måste be-
handlas som två skilda faktorer.” 
 
Vid dimensionering av ett enstaka skydd mot joniserande strålning är det 
effekten av händelsen som styr. Sannolikheten för olika händelser är en pla-
neringsförutsättning som inte kan påverka hur enstaka skydd skall utformas, 
så länge skydden inte utformas differentierat med hänsyn till sannolikheten 
för olika händelser. Som framgår av avsnitt 2.2 utgörs i Sverige de dimen-
sionerande förutsättningarna för skydd mot joniserande strålning av verkan 
från åskådarfallet samt från enstaka missiler som av misstag träffar vårt 
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land. Detta medför att skydden måste utformas enhetligt i strålskyddshänse-
ende. 

Sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige, dvs. från en annan stat, 
bedöms år 2004 av Försvarsberedningen vara mycket liten i rådande läge. 
Man bedömer dock inte ”att en väpnad konflikt aldrig kan uppstå igen utan 
enbart att det för närvarande inte är sannolikt. Det innebär att om väl en 
väpnad konflikt inträffar vid något tillfälle i framtiden, finns det ett behov 
av skydd för civilbefolkningen, och detta skydd bör utformas efter hur det 
(oavsett hur osannolika) kriget troligen kommer att gestalta sig.” Krisbered-
skapsmyndigheten (2004). 
 
Ungefär samtidigt bedömdes i 1997 år försvarsbeslut, som redovisas i av-
snitt 2.2, att kärnvapen getts en utökad roll i Rysslands försvarsplanering för 
att uppväga de konventionella styrkornas försvagning. Andra OSS-länder 
som Vitryssland och Ukraina har från det de bildades i samband med att 
Sovjetunionen upplöstes fram till nu (2007) visat sig vara grogrund för po-
tentiella kriser både inom och mellan länderna. Även om inte Sverige under 
överskådlig tid fram till år 2015 bedöms komma att utsättas för väpnade an-
fall kan således inte uteslutas att krigsliknande situationer kan komma att 
uppstå i vår relativt nära omvärld. Vid sådana situationer finns kärnvapen 
med som ett hot som inte kan uteslutas. 
 
Sammantaget innebär detta att det finns behov av att befolkningsskydd i 
form av fysiskt skydd även framdeles skall vara utformade så att de skyddar 
mot joniserande strålning från kärnvapen som används mot mål i vår om-
värld samt från enstaka missiler som detonerar i vårt land. 
 

5.3 Strålning beroende av laddningsstorlek och 
avstånd 

I Glasstone S. och Dolan P.J. (1980) redovisas resultat från en provspräng-
ning vid Bikiniatollen 1954 (det s.k. BRAVO-försöket). Bikini ingår i 
Marshallöarna cirka 3 600 km nordväst om Australien. Den totala explo-
sionskraften vid denna sprängning motsvarar cirka 15 Mt. Explosionen de-
tonerade några meter ovanför markytan på ett korallrev och de radioaktiva 
partiklarna i storlek från 0,025 till 0,5 mm förorenade en utdragen area som 
var över 500 km lång i vindriktningen och hade en varierande bredd på upp 
till 100 km. Den totala dosen efter 4 dygn var cirka 1 Gy innanför en gräns 
cirka 470 km (290 miles) från explosionspunkten. Figur 5.3a visar en bild 
av Marshallöarna med uppskattade doser inom kontaminerat område.  
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Figur 5.3a Uppskattade doser från joniserande strålning vid BRAVO-försöket. 

Bilden visar doskonturer med den totala ackumulerade dosen i rad 
96 timmar efter explosionen (100 rad = 1 Gy). Avstånden redovisas i 
miles (1 mile ≈ 1,6 km). Från Glasstone S. och Dolan P.J. (1980). 
Figuren kompletterad med avstånd i km. 

 
 
Vid det försöket exponerades ett antal fiskare och bofasta personer på atol-
len Rongelap, vilka blev kvar inom det kontaminerade området för radioak-
tivt nedfall. De hade inte uppmärksammats och därför inte heller evakuerats. 
På dessa personer liksom en del av försökspersonalen, vilken inte skyddades 
tillräckligt, har därefter gjorts mycket noggranna uppmätningar av strålning-
ens effekter, se avsnitt 4.4. 

En idealiserad bild av den radioaktiva beläggningen efter en kärnvapen-
explosion brukar redovisas som en ellipsformad area där långaxeln följer 
vindriktningen, se figur 5.3b. I FortH 3 (1991) redovisas ”dosareor” som i 
stort sett räta linjer i ett dubbellogaritmiskt diagram med arean innanför 
doskonturen på y-axeln och laddningsstyrkan på x-axeln, figur 5.3c. Dos-
hastigheten avtar relativt snabbt efter två dygn vilket medför att den akuta 
strålskadan i mycket bestäms av dosen under denna tid.  
 
 

 
 
Figur 5.3b Schematisk bild av kvarvarande radioaktiv beläggning efter en kärn-

vapenexplosion.  
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Figur 5.3c Diagram som visar dosarean för 2-dygnsdoser efter en kärnexplo-

sion. Bearbetning av diagram i FortH 3 (1991). Diagrammet är 
framtaget för fortifikatoriska ändamål och visar inte inverkan på 
långt håll vid stora laddningar, det s.k. åskådarfallet. Eftersom lin-
jerna är rätlinjigt logaritmiska kan de dock extrapoleras med till-
räcklig noggrannhet för att grovt bedöma möjliga dekontamine-
ringsareor.  

 
 
Figuren visar att en explosion på 20 kt ger en dosarea på cirka 300 km2 
inom gränsen 1 Gy efter två dygn. Motsvarande area för en 100 kt laddning 
är drygt 1000 km2 och för en 1 Mt laddning cirka 9000 km2. Figur 5.3c av-
ser främst fortfikatoriska anläggningar, varför det även redovisar dosnivåer 
på 10 och 100 Gy. Figuren tar endast med tvådygnsdoser, eftersom det är 
inom denna tid som de akuta strålskadorna uppträder.  

Figur 5.3c visar ett grovt medelvärde och är avsett för överslagsberäkningar. 
Spridningens utsträckning är förutom laddningsstorleken beroende av vind-
hastigheten, vilken i sin tur är beroende av explosionsmolnets höjd. Figur 
4.3b i avsnitt 4.3 visar hur molnets höjd i sin tur varierar med laddnings-
storleken. Vinden har några årstidsberoende huvudriktningar och normal-
hastigheter inom vissa höjdintervall ovanför 10 km, vilket gör att det går att 
upprätta diagram motsvarande det i figur 5.3c. Dock är vinden svårmätbar 
över 30 km höjd och mätfelet i de mätningar som utförs har ibland samma 
storleksordning som själva mätningen. Enligt figur 4.3b är det först vid ex-
plosioner över 10 Mt som molnet stiger högre än 30 km. 
 
I FOA (1983:1) anges att det finns en markant säsongsvariation för vindar 
ner till ca 18 km över marken och den medför att vindens huvudriktning 
inom denna höjd byter till nästan motsatt riktning. Under 18 km höjd och 
ner till 10 km är i Sverige vindens huvudriktning västlig med medelhastig-
heter på 70 – 90 km/h vintertid och mer sydlig med något svagare vindar 
sommartid. På 8 – 10 km höjd förekommer ofta s.k. jetströmmar i samband 
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med frontpassager. Hastigheter på över 200 km/h och i extrema fall kortva-
rigt upp till 400 km/h kan förekomma. Under 10 km varierar vinden starkt 
och vindvridningar på 180o med hastighetsskillnader på upp mot 100 km/h 
kan förekomma under ett halvt dygn. Normalt är det dock mindre föränd-
ringar och mer långvariga vindförhållanden. Närmare marken, under 2000 
m, styrs vinden i stor utsträckning av lokala förhållanden och denna sista 
sträcka för det fallande radioaktiva stoftet kan sannolikt påverka det slutliga 
beläggningsfältet väsentligt och bidra till lokala områden med relativt sett 
kraftigare beläggning än huvudfältet. 
 
Sammantaget visar detta att det inte går att förutsäga inom vilket område ett 
radioaktivt nedfall kommer att äga rum, eftersom även vid en känd ladd-
ningsstorlek vindarna kan driva de radioaktiva molnen olika långt och i va-
rierande riktning. Det som går att bedöma är vilket radioaktivt nedfall som 
kan inträffa om vissa förutsättningar beträffande vind m.m. föreligger och 
hur långt beläggningsfältet i så fall kan bli. Detta kan ligga till grund för be-
dömningar av vilken joniserande strålning som skydd för befolkningen bör 
skydda mot. 
 
Om i figur 5.3b ellipsens kortaxel antas vara ca 0,15 gånger långaxeln, kan 
den teoretiska beläggningsarean vid maximal utsträckning beräknas enligt 
formel 5.3a. 
 
 
Formel 5.3a Beläggningsareans teoretiska utsträckning i längsled 
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a beläggningsareans utsträckning i längsled, ellipsens långaxel 
b beläggningsareans bredd, ellipsen kortaxel 
A total teoretisk beläggningsarea 

 
Detta finns redovisat i FortH 3 (1991) som arean för lokalt radioaktivt nedfall 
inom vilken dosen inom de 48 första timmarna (tvådygnsdosen) är cirka 1 
Gy för en 100 kt kärnexplosion. Den redovisade utbredningen överens-
stämmer i stort sett med motsvarande area i figur 5.3c.  
 
Figur 5.3c och formel 5.3a ger för en 1 Mt explosion och dosarean 9000 
km2 att a blir cirka 280 km. Enligt Glasstone S. och Dolan P.J. (1980) blir 
bidraget till den totala dosen från radioaktivt nedfall efter de 48 första tim-
marna marginellt, varför tvådygnsdosen är ett relevant mått på dimensione-
rande stråldos. 
 
I Navfac (1972), som är utgiven av US Department of the Navy, finns ett 
antal diagram som visar den radioaktiva beläggningens utbredning vid olika 
vindhastigheter. I figur 5.3d visas som exempel utbredning i miles och dos-
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hastigheten i rad/h i vindriktningen vid en vindhastighet av 40 knop (≈ 74 
km/h). Vid en laddningsstorlek på 1 Mt kommer en beläggning med dos-
hastigheten 100 rad/h (1 Gy/h) att sträcka sig cirka 200 mile (≈ 320 km), 
vilket är något mer än figur 5.3c visar. Figur 5.3c visar utfallet vid en me-
delvindhastighet och diagrammen i Navfac (1972) visar utfall vid olika 
vindhastigheter. Den största vindhastigheten som redovisas är 60 knop 
(≈ 110 km/h) och det ger för en kärnladdning på 1 Mt och samma belägg-
ningsstyrka en utbredning i vindriktningen på 250 mile (≈ 400 km). Detta 
visar att aktuell vindhastighet och vindriktning är helt avgörande för vilka 
områden som kommer att drabbas av kvarvarande strålning. I Navfac (1972) 
redovisas en liknande formel som 5.3a. 
 
 

 
 
Figur 5.3d Doser av radioaktivt nedfall i rad/h som en funktion av laddnings-

styrka och avstånd i vindriktningen: 40 knop (≈ 74 km/h) effektiv 
vindhastighet. Från Navfac (1972).  

 
 
Utvecklingen på vapensidan gör att om kärnvapen kommer till användning 
för att slå ut väsentliga områden i Sveriges omgivning kommer det sannolikt 
inte att röra sig om enstaka bomber utan om massiva insatser på många me-
gaton. I FOA (1983:1) diskuteras några tänkbara scenarier för sådana insat-
ser. Det betonas dock att det inte rör sig om någon sannolikhet för något av 
de hotfall som redovisas utan endast en bedömning av vilka konsekvenser 
de olika hoten medför. Spridningen från några tänkbara beläggningsfält re-
dovisas i figur 5.3e. 
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Figur 5.3e Exempel på beläggningsfält vid massinsatser av kärnvapen inom två 

cirkulära målområden. Doser under första veckan med vindhastighet 
50 km/h. Från FOA (1983:1). 

 
 
Det s.k. åskådarfallet med kärnladdningar i megatonstorlek utanför vårt 
lands gränser medför således att delar av Sverige från kvarvarande strålning 
kan få en beläggning med en total stråldos av cirka 1 Gy. Den dubbla strål-
dosen 2 Gy kommer vid 1 Mt kärnladdningar att uppnås inom 5200 km2 
med a=210 km och 5 Gy inom 2300 km2 med a=140 km. Vid så stora ladd-
ningar som 1 Mt kommer således, beroende på var laddningen exploderar, 
möjligen några delar av landet att få stråldosen 5 Gy. Med en strålskydds-
faktor på 0,025 ger detta en stråldos inne i ett skyddsrum på 0,13 Gy, vilken 
enligt avsnitt 4.4 medför en viss risk för fosterskador, men den ger inte 
några akuta strålskador.  
 
I Civilförsvarsstyrelsen (1981) diskuteras beläggningsfält från kärnvapen-
explosioner utanför vårt land och där anges att man för dosen utomhus un-
der de första dagarnas strålning, vilken medför akut verkan, inte behöver 
räkna med högre värde än fyra gånger det som ger 50 % dödlighet hos be-
strålade människor. Detta skulle innebära en dos på mer än 10 Gy och så 
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höga doser är enligt ovan inte sannolika i Sverige annat än i närheten av 
missiler som detonerar inom landet. 

Kärnladdningar som exploderar inom landet kan inte uteslutas men de antas 
i så fall utgöras av kryssningsmissiler som av misstag detonerar över vårt 
land. En rimlig laddningsstorlek för dessa kan bedömas vara cirka 20 – 
100 kt. Detta skulle ge en tvådygnsdos på 1 Gy inom en dosarea på cirka 
280 – 1100 km2, vilket motsvarar ett teoretiskt maximalt avstånd i vindrikt-
ningen på cirka 50-100 km. Den dubbla dosen 2 Gy ger för samma ladd-
ningsstorlek ett motsvarande avstånd på cirka 40-70 km, dosen 5 Gy ger av-
ståndet cirka 20-50 km och dosen 10 Gy ger avståndet cirka 15-35 km. 
Även vid så hög dos utanför skyddsrummet som 10 Gy blir stråldosen inne i 
skyddsrummet 0,25 Gy med en skyddsfaktor på 0,025. Detta är höga vär-
den, men inte så höga att akut strålskada inträffar, varför personer som ut-
sätts för dessa doser kan behandlas, så att risken för skador reduceras vä-
sentligt. 
 
I Glasstone S. och Dolan P.J. (1980) framgår att doshastigheten inom det 
belagda området följer samma tidsförlopp som den joniserande aktiviteten, 
vilket innebär att den i stort följer nuklidernas halveringstider. Under tiden 
från 30 minuter efter detonationen upp till cirka 200 dagar efter explosions-
tillfället följer aktiviteten formel 5.3b. 
 
 
Formel 5.3b Doshastigheten efter en explosion 

2,1t)1(I)t(I −⋅=  

I(t) = doshastigheten vid tiden t timmar efter explosionen 

I(1) = doshastigheten 1 timme efter explosionen 
 
 
Doshastigheten, dvs. den dos som beläggningen avger per tidsenhet, varierar 
dock inom det belagda området beroende på bl.a. sönderfallshastigheten hos 
olika nuklider. Ovanstående formel kan därför endast användas för en grov 
uppskattning av när det går att beträda ett belagt område utan risk för strål-
skador. Orsak till detta snabba förlopp är att en stor andel av nukliderna vid 
radioaktivt nedfall har relativt stor sönderfallshastighet, vilket medför att 
doshastigheten med i huvudsak gammastrålning inledningsvis sjunker 
snabbt. Efter en vecka är doshastigheten cirka 0,2% av den efter 1 timme 
och efter 1 månad 0,04%.  
 
I figur 5.3f visas hur doshastigheten avtar med tiden efter explosionen. Den 
sammanlagda dos man erhåller vid vistelse i ett bestrålat område motsvarar 
ytan under kurvan för aktuell tid. Figuren avser egentligen tidsförloppet på 
kort avstånd. Vid längre avstånd förskjuts tiden så att I(1) egentligen kan 
vara doshastigheten efter 10 h. Efter en vecka är inverkan av detta dock 
mindre väsentlig och vid en maximal doshastighet efter 1 h på 2 Gy/h 
(egentligen efter 10 h) är doshastigheten efter en vecka 0,2 %, dvs. 
0,004 Gy/h. En så låg doshastighet gånger även en lång tid ger ändå en 
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mycket låg sammanlagd dos, varför ett område som utsatts för den belägg-
ningen i princip kan beträdas efter en vecka. Då har gammastrålningen re-
ducerats kraftigt på grund de gammastrålande dammpartiklarnas korta hal-
veringstid. Innan områden som utsatts för radioaktivt nedfall kan beträdas 
måste dock en strålningsmätning utföras för att säkerställa att doshastighe-
ten är tillräckligt låg. 

Alfa- och betastrålande partiklar med en väsentligt kortare räckvidd men 
betydligt längre halveringstid finns dock kvar även om den uppmätta strål-
doshastigheten är låg. Dessa partiklar kan, när marken beträds, virvla upp 
som damm och komma in i lungorna. Där kan de få en förödande effekt ef-
tersom de är aktiva en mycket lång tid och ligger kvar och bestrålar samma 
vävnad. Detta medför att personer som beträder ett kontaminerat område 
måste ha andningsskydd, så att inte radioaktivt damm kommer in i kroppen. 
De måste också saneras noggrant efter vistelsen. Erfarenheterna från 
Tjernobylkatastrofen visar att andningsskydd är mycket viktiga för att 
skydda de personer som beträder kontaminerat område. För att permanent 
vistelse skall vara möjlig krävs oftast att markens ytlager inom det kontami-
nerade området avlägsnas, eftersom visst radioaktivt material med lång hal-
veringstid finns kvar i och på marken. 
 
Ett komplett skydd mot joniserande strålning består således både av ett kol-
lektivt skydd, skyddsrum, skyddade utrymmen och räddningscentraler och 
ett personligt skydd, andningsskydd. 
 
Radioaktiva isotoper kan tas upp av växter, vilket medför att de kan verka 
lång tid efter det att strålningen från marken upphört att vara kritisk, se om 
Tjernobylolyckan under avsnitt 4.3. 
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Figur 5.3f Schematisk bild av hur doshastigheten och i princip kvarvarande 

strålning avtar med tiden. OBS logaritmisk skala vilket medför att 
stegringen initialt inte ser så brant ut som den är. Utgångspunkt är 
doshastigheten t(1) en timma efter explosionen. 1 vecka = 168 h, 
1 månad = 720 h, 3 månader = 2160 h. Baserad på figur i FOA 
(1990). 
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5.4 Joniserande strålning inne i skydd 
I Navfac (1972) sägs ”Studier av ett hypotetiskt kärnvapenanfall visar att 
mer än 90% av de människor som skulle överleva de direkta följderna av 
anfallet, men som annars skulle dö av effekterna av joniserande strålning, 
skulle överleva i skydd med en skyddsfaktor på 1/40 eller bättre.” Redan 
1972 angavs således den skyddsfaktor 1/40 för joniserande strålning, som 
sedan kom att bli ett dimensionerande krav även för svenska skyddsrum av-
sedda för civilbefolkningen. 
 
I samma publikation återges från 1965 års Protective Structures Symposium 
att om ett område kan förväntas bli utsatt för en multipelattack med nukleära 
högenergivapen kan man förvänta sig beläggningsnivåer med en doshastig-
het på 50-100 Gy/h en timme efter explosionen och doser i storleksord-
ningen 150-300 Gy under den första veckan. Dessa doser avser fortifikato-
riska anläggningar och avser både initialstrålning och kvarvarande strålning. 
För dessa strålningsnivåer bedöms en skyddsfaktor på 1/100 vara erforderlig 
för att personal i skydd skall överleva. Detta skulle ge doser på 1 Gy och 
mer vid vistelse under en hel vecka i skydd. Vid doser över 1 Gy inträffar 
akut strålskada på människor som utsätts för bestrålning av hela kroppen om 
inte åtgärder sätts in enligt FOA (1990).  
 
I Navfac (1972) anges även att vid dosen 0,15-0,25 Gy (dosen anges som 
15-25 R) kommer ingen synbar skada att inträffa (även om det kan inträffa 
dolda långtidseffekter). Vid 0,50-0,75 Gy kommer det att inträffa mindre 
kortvariga förändringar i blodbilden men ingen sjukdom som sätter funk-
tionsförmågan ur stånd. Eftersom skriften är framtagen för militära ändamål 
kan antas att därmed avses att en person som utsätts för den stråldosen inte 
är oförmögen till strid. Vid befolkningsskydd bör dock kravet på acceptabel 
stråldos sättas vid en lägre nivå. 
 
I US Dep of Commerce (1965) redovisas utvecklingen av skydd inom 
USA:s försvar. I fråga om skydd mot radioaktiv bestrålning visar den i hu-
vudsak samma nivåer på vad människan tål som i Navfac (1972). Den visar 
också hur fortifikatoriska skydd skall vara utformade för att ge ett bra strål-
ningsskydd, men den ger inga data som är applicerbara för befolknings-
skydd. Rent generellt gäller att huvuddelen av litteraturen om skydd mot jo-
niserande strålning är framtagen för fortifikatoriska skydd. Dessa dimensio-
neras för kraftigare strålningsnivåer, eftersom de är avsedda att kunna ligga 
nära detonationsplatsen och för vistelsen inne i dessa skydd accepteras en 
högre stråldos än vad som är acceptabelt för befolkningsskydd. 
 
Den joniserande strålningen från en kärnvapenexplosion utgörs enligt av-
snitt 4 av initialstrålning och kvarvarande strålning. Vid kärnladdningar som 
exploderar inom Sveriges gränser kommer vårt territorium att utsättas för 
såväl initialstrålning som kvarvarande strålning. Enligt avsnitt 4.2 är inte 
initialstrålningen dimensionerande för befolkningsskydd, eftersom stötvå-
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gen har större räckvidd än initialstrålningen vid de för skyddsrum dimensio-
nerande värdena på stötvåg och skydd mot joniserande strålning. 
 
I avsnitt 4.4 anges att en stråldos på 3 Sv anges som LD50 för människan. 
Tröskelvärdet för fosterskador bedöms ligga någonstans mellan 0,05 och 
0,1 Sv och den maximalt tillåtna dosen för personal i katastrofsituationer är 
0,03 Sv.  
 
Personer som sätts in för att arbeta vid katastrofsituationer förväntas i 
Sverige ha dosmätare, som registrerar vilken dos de erhållit. Vid behov kan 
vid dessa tillfällen olika åtgärder såsom jodtabletter, blodtransfusioner, anti-
biotika o.d. sättas in för att nedbringa skadeverkan av doser som överstiger 
tillåtna gränsvärden. I sammanhang då stora delar av vårt land utsatts för ra-
dioaktiv beläggning måste skydd anordnade för befolkningen kunna ge en 
sådan skyddsnivå att individen inte riskerar skadliga strålskyddsnivåer, ef-
tersom medicinska åtgärder inte kan sättas in för stora delar av befolkningen 
generellt.  
 
Inom sammanhang som rör miljö och toxikologi försöker man mer och mer 
tillämpa en försiktighetsprincip som går ut på att vid osäkerhet om en varas 
farlighet så är man restriktiv med godkännande i avvaktan på säkrare resul-
tat. Ett exempel på skador som inträffat där man inte tillämpat tillräcklig 
försiktighet är fosterskadorna av neurosedyn. Även vid bestämning av di-
mensionerande gränser för acceptabel stråldos inne i ett skydd bör en för-
siktighetsprincip kunna tillämpas. Detta så mycket mer som vid radioaktivt 
nedfall över Sverige kommer den bakgrundsstrålning på cirka 0,010 Sv/år 
som befolkningen normalt utsätts för, se avsnitt 4.4, sannolikt att öka under 
en tid. Effekter av strålning adderas, vilket medför att det tillskott som kan 
accepteras att man erhåller vid vistelse i ett skydd, bör vara relativt lågt. 
 
En rimlig dimensionerande gräns för vistelse i skyddsrum bör därför ligga 
något under 0,03 Sv, förslagsvis på 0,025 Sv. Detsamma bör gälla för rädd-
ningscentraler, som ju skall fungera för att leda och samordna insatser för 
befolkningsskyddet såsom att undsätta och vid behov evakuera personer ur 
skyddsrum som i olika grad skadats. 
 

5.5 Utformning av skydd mot joniserande strålning 

5.51 Allmänt 
En dimensionerande förutsättning för skydd mot joniserande strålning är 
åskådarfallet, dvs. kvarvarande strålning från kärnvapen som detonerar 
utanför vårt lands gränser liksom från enstaka kärnvapen som oavsiktligt 
träffar vårt land. I dessa fall är ju behovet av skydd inte kopplat till eventu-
ella tänkbara vapenmål i Sverige. Joniserande beläggning kommer att 
drabba områden oberoende av om de är klassificerade som prioriterade eller 
oprioriterade områden, eftersom det radioaktiva nedfallet kommer att falla 
oberoende av närheten till bombmål. För skydd mot joniserande strålning är 
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således en indelning i prioriterade och oprioriterade områden inte menings-
full. 
 
Ett skydd som skall ge skydd mot joniserande strålning främst från åskådar-
fallet bör således för samtliga skydd ge en stråldos inne i skyddet som inte 
överstiger cirka 0,025 Sv. Som visas i avsnitt 5.3 kan dimensionerande dos 
vid beläggning från radioaktivt nedfall sättas till ca 1 Gy. Även vid åskådar-
fallet kan områden närmast vårt lands gränser få något högre doser, men 
strålningsnivån 1 Gy utanför skyddet torde kunna fungera som dimensione-
rande förutsättning vid utformning av skydd. 
 
Med tanke på att dosen av radioaktivt nedfall även vid åskådarfallet kan bli 
högre än 1 Gy kan man diskutera att sätta en högre dimensionerande nivå, 
men på samma sätt som vid skydd mot konventionella vapen är det rimligt 
att sätta en gräns som visserligen kan komma att överskridas men som ger 
ett avvägt skydd mot huvuddelen av den vapenverkan som kan tänkas 
komma till användning. Prioriterade skyddsrum skall klara en tryckvåg från 
en 250 kg minbomb med 50 viktprocent trotyl som briserar 5,0 m från 
skyddets utsida, men givetvis kan bomber både falla närmare skyddet och 
vara kraftigare och i sådana fall kommer skyddet sannolikt inte att klara va-
peninsatsen utan i större eller mindre utsträckning slås ut. Ett skyddsrum ger 
således inte 100 % skydd för all tänkbar vapenverkan. Om skyddet ligger 
för nära vapeninsatsen kommer det inte att vara tillfyllest. Vid skydd mot 
joniserande strålning är situationen i så fall bättre än vid skydd mot konven-
tionella vapen, eftersom skyddet kommer att ge en väsentlig strålskyddsre-
duktion även om dosen utanför skyddet är högre än den dimensionerande. 
 
För att dosen 1 Gy utanför skyddet skall ge en dos på 0,025 Sv ≈0,025 Gy 
erfordras ett skydd som nedbringar dosen 1 Gy till dosen 0,025 Gy. Det er-
fordras en reduktion med faktorn 0,025. Man säger att skyddet skall ha en 
skyddsfaktor på 0,025. En genomsnittlig skyddsfaktor på 0,025 mot jonise-
rande strålning bör således vara utgångspunkt för krav på alla skydd för be-
folkningen oavsett var skydden är belägna.  
 
För prioriterade skyddsrum medför kravet på skydd mot splitter från vapen-
verkan inom närområdet att tjockleken på omslutande betongstomme vid 
fritt exponerade byggdelar måste vara minst 350 mm. Med en lämplig ut-
formning på igensättningar för öppningar, så att de kan motstå splitter och 
stötvåg och samtidigt ha en viss begränsning av antalet öppningar går det att 
med denna utformning av skyddet uppnå en strålskyddsfaktor på 0,025, vil-
ket visas i avsnitt 6.6 och bilaga B.  
 
Kravet på en strålskyddsfaktor, som innebär ett gott skydd för de skyddssö-
kande, medför således inte några ökade krav på utformningen av priorite-
rade skyddsrum. Skyddet mot splitter och stötvåg avser vapenverkan inom 
närområdet och skyddet mot strålning avser skydd mot vapenverkan på 
större avstånd. 
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5.52 Skydd för befolkningen 
I Navfac (1972) angavs att en strålskyddsreduktion på 1/40 var en lämplig 
nivå för skydd för befolkningen. Se även avsnitt 5.4. I den svenska skydds-
rumsförordningen från år 1979 anges också att ett skyddsrum skall utformas 
så att strålningsnivån i skyddsrummet från radioaktivt nedfall blir högst en 
fyrtiondel av strålningsnivån i det fria. Man valde således samma skydds-
faktor. Enligt ovan var detta ett väl avvägt val som stämmer med de förut-
sättningar som gäller för skydd mot joniserande strålning även efter år 1979. 
 
I skyddsrumsbestämmelserna Nskr och TB74 användes begreppen nskr 0,5 
och 1,0 resp. nskr typ E och typ D. De hade normlasten 25 kN/m2 resp. 
50 kN/m2, vilket motsvarar tryck från långvarig stötvåg. I Glasstone S. och 
Dolan P.J. (1980) ges bl.a. det maximala övertrycket i stötvågen vid mach-
reflektion och den överensstämmer i stort med stötvågstrycket som en funk-
tion av laddningsavstånd och laddningsstorlek i FortH 2 (1991). I båda är 
trycket en funktion av avståndet och laddningen, se figur 3.2b och skallagen 
för stötvåg, formel 3.2a. Ett övertryck på 50 kN/m2 uppstår vid en 20 kt 
laddning på ett avstånd av cirka 1,5 km och vid en 100 kt laddning på cirka 
2,6 km. Vid så korta avstånd blir strålningsdosen utanför skyddet cirka 200-
300 Gy. Detta ger med en strålskyddsreduktion på 0,025 en dos på cirka 
7,5 Sv, vilket är en dödlig dos om inte medicinsk behandling ges omedel-
bart. Ett motiv för dimensionerande stötvåg var, när dessa bestämmelser 
togs fram, att taktiska kärnvapen kunde sättas in mot Sverige. Strålningen 
var oftast inget problem eftersom skyddsrummen i huvudsak låg under mark 
med flera våningar ovanför skyddsrummet och detta ger en strålskyddsfak-
tor som är väsentligt lägre än 0,025, varför även vid höga doser utanför 
skyddsrummet dosen inne i skyddet skulle vara hanterbar. 
 
I oprioriterade områden utgörs skydden av oprioriterade skyddsrum. Funk-
tionskraven för oprioriterade skyddsrum har satts något lägre än för priorite-
rade (”Utrymme som är utformat och utrustat så att det i största möjliga ut-
sträckning kan stå emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas 
komma till användning i krig”, se tabell 5.1a). Utformningen av dessa ut-
rymmen har styrts av att de skall kunna anordnas på ett enkelt och resurs-
snålt sätt. Skulle man, vad avser skydd mot joniserande strålning, ställt kra-
vet på skyddsfaktor 1/40 hade möjligheten att i stor mängd på kort tid ordna 
sådana skydd begränsats väsentligt och då hade det på många ställen inte 
blivit några skydd alls. Joniserande strålning är en form av vapenverkan där 
man har fått tumma något på skyddet. För oprioriterade skyddsrum har kra-
vet på skydd mot joniserande strålning satts till 1/20, dvs. 0,050. 
 
Denna strålskyddsfaktor ger en viss minsta tjocklek på omslutande betong-
stomme. Skydd mot splitter och stötvåg är mer kopplade till antaget avstånd 
till tänkbar vapenverkan, vilket i sin tur är kopplat till bebyggelsetäthet. 
Detta ger inom oprioriterade områden lägre krav på skydd mot stötvåg och 
något lägre krav på skydd mot splitter. Sannolikheten för tunga och medel-
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tunga splitter är dock klart mindre för skyddsrum inom oprioriterade områ-
den än för skyddsrum inom prioriterade områden. 
 
Man söker oftast anordna oprioriterade skyddsrum i källarlokaler under 
mark och då ger omgivande mark och utrymmen ovanför och utanför skyd-
det så gott bidrag till skyddet mot joniserande strålning att strålskydd mot-
svarande kravet för prioriterade skyddsrum uppnås även om själva skyddet 
har klenare dimensioner på omslutande byggdelar. Vid oprioriterade 
skyddsrum ovan mark kan, om krigshotet motiverar det och tid och resurser 
så medger, skyddet kompletteras så att skyddsförmågan mot joniserande 
strålning förbättras till det som gäller för prioriterade skyddsrum. I annat fall 
kommer de oprioriterade skyddsrummen att ha ett sämre skydd mot jonise-
rande strålning, vilket kan vara svårt att motivera. 
 
Vid framtagande av en modell för beräkning av erforderlig strålskyddande 
förmåga hos ett skyddsrum bör faktorn för strålskyddsreduktion vara högst 
0,025 för samtliga skydd. Även om faktorn för genomsnittlig strålskyddsre-
duktion vid oprioriterade skyddsrum har satts till 0,050 bör ändå samma 
modell för beräkning av strålskyddet kunna användas. 
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6. Modell för beräkning av strålskydd 

6.1 Behov av modell för dimensionering av strålskydd 
Som visas i bilaga A byggdes de flesta skyddsrum fram till 1978 med ovan-
liggande byggnad och under mark, vilket medförde att skyddet mot jonise-
rande strålning var tillräckligt för att skydden skulle uppfylla strålningskra-
ven enligt avsnitt 5.51 även utan en kraftig betongstomme. Någon speciell 
dimensionering för skydd mot joniserande strålning erfordrades normalt inte 
eftersom detta skydd uppfylldes automatiskt. 1978 infördes nya planerings-
bestämmelser, vilket medförde att skydden i betydligt större utsträckning än 
tidigare kom att hamna helt eller delvis ovan mark, varvid exponeringen för 
joniserande strålning för dessa skydd blev betydligt högre än den varit tidi-
gare.  
 
I bestämmelsen TB 78 infördes också krav på kraftiga betongtjocklekar för 
delar ovan mark för att klara skyddet mot splitter. Vad som dock inte beak-
tades var vilken inverkan på strålskyddet som öppningar i stommen innebar. 
Öppningarna har kraftiga igensättningar som klarar stötvåg och en viss 
mängd splitter, men de har sämre strålskydd än omgivande betongvägg. Det 
ökade kravet på fredsanvändning har medfört att antalet öppningar i vissa 
fall har blivit betydligt större än det var innan de nya planeringsförutsätt-
ningarna infördes. 
 
Både oprioriterade och prioriterade skyddsrum skall skydda mot verkan av 
tryckvåg, splitter, joniserande strålning samt kemiska och biologiska strids-
medel. En tät stomme av betong med avpassad tjocklek ger skydd mot dessa 
verkansformer. De igensättningar som finns för öppningar innebär dock i 
vissa fall en försvagning av skyddet, eftersom de inte av hanteringsskäl kan 
utföras så kraftiga att de motsvarar en tjock betongvägg. Det går att utföra 
förhållandevis lätta konstruktioner så starka att de klarar dimensionerande 
tryckbelastningar och så täta att de med ett visst övertryck i skyddet klarar 
kravet på täthet. Försvagningen vid igensättningar av öppningar som är di-
rekt exponerade mot det fria gäller i huvudsak splitter och strålning. Behov 
av bättre splitterskydd föreligger i huvudsak när det gäller vanliga skydds-
rumsdörrar typ SRD. Dessa förses från och med SR utgåva 2 med extra 
splitterskyddsplåtar, vilka monteras vid iordningställande av skyddsrum-
men. 
 
Skydd som är utförda enligt SR och även tidigare skyddsrumsbestämmelser 
och är belägna med ovanliggande våningar och under marknivån behöver 
således inte kontrolleras med avseende på strålningsskyddet. För friliggande 
skydd ovan mark och skydd som till stor del är direkt exponerade mot det 
fria, med en viss andel dörrar och andra igensättningar för öppningar likale-
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des exponerade mot det fria, måste dock en noggrannare undersökning utfö-
ras för att en bestämning skall kunna göras huruvida den totala relativa 
strålningen i skyddet överstiger tillåten relativ stråldos inne i skyddet eller 
ej. Som exempel på hur strålningsskyddet varierar hos olika byggdelar kan 
nämnas att en 350 mm betongvägg har en dämpningskoefficient för direkt 
strålskydd på 0,025 medan en vanlig skyddsrumsdörr har en dämpnings-
koefficient på 0,18. Dörren släpper således igenom mer är sju gånger så 
mycket strålning som väggen.  
 
Det finns datamodeller för beräkningar av strålningseffekten på utrymmen, 
men dessa är inte så enkla att tillämpa att de direkt kan användas av icke-
specialister. Dessa modeller diskuteras i avsnitt 6.5. Det behövs en enkel 
modell som kan användas för bedömningar av om skydd uppfyller strål-
skyddskraven eller ej och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skyd-
den skall klara kraven. Exempelvis kan antalet öppningar mot det fria be-
höva minskas eller valda igensättningar bytas till igensättningar med bättre 
strålskydd. I avsnitt 7 redovisas dock ett dataprogram som bygger direkt på 
den modell som redovisas i detta avsnitt. 
 
Vid dimensionering av skyddsrum mot dynamiska laster från en stötvåg be-
handlas dessa som en ekvivalent statisk last för att möjliggöra en relativt 
enkel beräkning. Det är önskvärt att beräkning av strålskyddsreduktion kan 
behandlas på ett i princip likartat sätt. 
 

6.2. Strålskyddsreduktion 
I FortH 3 (1991) anges en formel för beräkning av strålningsdämpningen 
hos olika material, formel 6.2a. 
 
 
Formel 6.2a Strålningsdämpning hos olika material 

ht
t69,0

0
e

D
D ⋅−

=  

D/D0 materialets strålningsdämpning 
t det aktuella materialskiktets tjocklek  
th  halveringstjockleken för strålning för det aktuella materialet  
 
 
Formel 6.2a motsvarar en mer allmän formel i Glasstone S. och Dolan P.J. 
(1980), formel 6.2b, där dämpningen är kopplad till materialets densitet. 
Formeln gäller för initialstrålning och i anslutande text ges reservationer för 
att den i princip endast gäller tunna skyddande konstruktioner. Vid behov av 
dimensionering av andra typer av skyddande konstruktioner rekommenderas 
databeräkning utifrån empiriskt framtagna värden. 
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Formel 6.2b Allmän formel för strålningsdämpning hos olika material 
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I/I0  materialets strålningsdämpning, motsvarar D/D0 
μ/γ koefficient för massans dämpning (mass attenuation coefficient), μ/γ=0,023 

för trä, betong och likvärdigt,   μ/γ=0,027 för stål 
γ materialets densitet (g/cm3) 
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Formel 6.2b och 6.2a motsvarar således varandra. I FortH 3 (1991) finns en 
tabell med halveringstjocklekar för ett antal material angivna, tabell 6.2a. 
Halveringstjocklekarna är i denna tabell dock endast angivna i meter med 
två decimaler och endast för vissa material. Detta är inte tillräckligt för att 
kunna tillämpas i en modell för beräkning av hur tjockleken på material in-
gående i en byggdel påverkar strålningsdämpningen hos byggdelen. Tabell 
6.2a är dock avsedd för fortifikatoriska skydd och inte för en noggrann be-
räkning, vilket även framgår av de skyddande material som ingår. 
 
 
Tabell 6.2a Halveringstjocklekar för olika material avseende initial- och kvarva-
rande strålning. 

   Halveringstjocklek (m) för 
Material Densitet Initialstrålning Kvarvarande  
 (kg/m3) Neutroner Gamma strålning 
Stål  7 800 0,10 0,04 0,02 
Betong  2 300 0,09 0,13 0,07 
Fuktig jord  1 800 0,17 0,17 0,08 
Torr jord  1 500 0,25 0,20 0,10 
Sand  1 400 0,27 0,21 0,11 
Vatten  1 000 0,07 0,30 0,15 
Trä  600 0,12 0,50 0,25 

 
 
Med användande av formel 6.2b kan värdet på halveringstjocklekarna i ta-
bell 6.2a förfinas och även beräknas för andra motsvarande material även 
om i Glasstone S. och Dolan P.J. (1980) ges reservationer för att använda 
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formeln vid noggrann beräkning. För att bestämma förhållandet mellan 
strålningsdämpningen hos olika materialkombinationer fungerar formeln 
dock väl. Med användande av den kan en värdering av skyddande byggdelar 
och komponenter göras i förhållande till varandra. Det primära syftet med 
en modell för beräkning av strålskyddsreduktionen hos byggdelar och kom-
ponenter är att ge ett relativt mått på deras respektive strålskyddsreduktion 
och inte att ge absolutvärden för den resulterande strålningen inne i ett 
skydd. 
 
Noggrannare värden på halveringstjocklekarna än i tabell 6.2a och för andra 
motsvarande material beräknas enligt formel 6.2c, som är en kombination 
av formel 6.2a och 6.2b.  
 
 
Formel 6.2c Formel för noggrannare beräkning av halveringstjockleken för initial-

strålning hos olika material 
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Ur tabell 6.2a framgår att halveringstjockleken för kvarvarande strålning (i 
huvudsak gammastrålning) är hälften av den för gammastrålningens andel 
av initialstrålningen. Koefficienten μ/γ för massans dämpning måste därför 
modifieras med en faktor 2 i formel 6.2c för att halveringstjockleken för 
kvarvarande strålning skall erhållas, vilket visas i formel 6.2d.  
 
 
Formel 6.2d Formel för beräkning av halveringstjockleken för kvarvarande strål-

ning hos olika material 
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Detta leder till tabell 6.2b. 
 
 
Tabell 6.2b Halveringstjocklekar för olika material avseende kvarvarande strål-

ning. 

Material Koefficient för mas-
sans dämpning 
     μ/γ 

Densitet,γ 
 
 
 (kg/m3) 

Halveringstjocklek 
för kvarvarande 
strålning thk 
  (m) 

Stål 0,0027  7 800 0,016 
Betong  0,0023  2 300 0,065 
Trä 0,0023  600 0,250 
Lättbetong 0,0023  500 0,300 
Fulltegel 0,0023  1 400 0,115 
Håltegel 0,0023  1 200 0,125 
Gipsskivor 0,0023  790 0,190 
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Densiteten för betong och vissa andra material är satt relativt lågt, men ef-
tersom det är konservativt räknat i detta fall har den behållits. 
 
Formel 6.2d är en tillämpning för kvarvarande strålning av formel 6.2a och 
den ger en dämpningsfaktor för respektive byggdel, nedan kallad koefficient 
för dämpning, dk. Resultatet redovisas i tabell 6.2c. 

 
Formel 6.2e Koefficient för dämpning av kvarvarande strålning hos olika material 
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Tabell 6.2c Koefficient för dämpning för olika förekommande konstruktioner. 

Byggdel Koefficient för dämp-
ning, dd 

400 mm betongvägg/-bjälklag  0,0145 
350 mm betongvägg/-bjälklag  0,0246 
300 mm betongvägg/-bjälklag  0,0418 
250 mm betongvägg/-bjälklag  0,0710 
Skyddsrumsdörr, SRD:  
0,005 m stål+0,120 m btg+0,005 m stål 

  
 0,1844 

Skyddsrumsdörr med splitterskydd av 15 mm stål, 
(SRD S):  
0,005 m stål+0,120 m btg+0,005 m stål +0.015stål 

 
 
 0,1012 

Igensättning med betongelement, BE:  
0,243 m btg+0,007 m stål 

  
 0,0565 

Skyddsplåt, SP:  
0,020 m stål+0,020 m stål 

 
 0,1855 

 
 

6.3. Principer för en beräkningsmodell 
Syftet med att skapa en dimensioneringsmodell för beräkning av reduktio-
nen av gammastrålning från kvarvarande strålning är att ta fram ett enkelt 
verktyg som kan användas vid kontroll av huruvida en föreslagen eller redan 
befintlig utformning av skyddet ger erforderlig strålningsreduktion. En så-
dan modell måste med nödvändighet bygga på vissa förenklade antaganden 
om hur strålningen är fördelad utanför skyddet, hur den passerar skyddets 
omslutande ytor och hur den resulterar i en genomsnittlig strålningsnivå 
som påverkar de personer som vistas inne i skyddet.  
 
I verkligheten strålar varje punkt som har radioaktiv beläggning åt alla håll 
och summan av den strålning som träffar skyddet kan beräknas som en inte-
gral av alla de miljontals partiklar som ligger inom skyddets påverkbara 
area. Detta görs i olika databeräkningsprogram, vilka ändå bygger på empi-
riskt förankrade förenklade antaganden. Avsikten med den i denna publika-
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tion redovisade modellen är inte att den skall ge ett absolut rätt värde för 
strålningen i en given punkt inne i skyddet, utan att den skall styra utform-
ningen av skyddet så att olämpliga utformningar med hänsyn till skydd mot 
joniserande strålning sorteras ut.  
 
I modellen antas kvarvarande strålning avge en gammastrålning som är 
jämnt fördelad på markytan utanför byggnaden och på taket till byggnaden 
som skyddet ligger i. Vid skydd som ligger under mark med flera ovanlig-
gande våningar är strålskyddet så bra att dessa skydd inte behöver kontrolle-
ras. Skydd som inte ligger under mark ligger normalt i markplanet och inte 
ett antal våningar upp i byggnaden.  
 
Den radioaktiva beläggningen på markytan utanför skyddet strålar i alla 
riktningar, men vid skydd i markplanet kan den strålning som träffar en 
skyddsrumsvägg approximeras till en jämn strålning vinkelrätt mot väggen 
för att ge en hanterbar beräkningsmodell. Strålning på byggnadens tak antas 
likaledes stråla vinkelrätt mot skyddsrumsbjälklaget. 
 
Kvarvarande strålning kan därför antas påverka skyddet som ett jämnt strål-
ningstryck på dess omslutande ytor. De skyddande komponenterna, väggar, 
dörrar m.fl. dämpar strålningen olika mycket beroende på respektive kom-
ponents koefficient för dämpning, se tabell 6.2c och figur 6.3a. Av figur 
6.3a framgår att den strålning man utsätts för om man vistas direkt bakom 
en dörr är mycket större än om man vistas bakom en vägg. Den totala dos en 
person erhåller är beroende på intensiteten i den joniserande strålningen och 
den exponeringstid under vilken personen utsätts för aktuell strålning. Vid 
kortvarig vistelse blir dock den stråldos man erhåller liten även om man 
vistas bakom en dörr, varför det som ur skyddssynpunkt är intressant är en 
längre tids uppehåll i skyddet. Vid en sådan vistelse antas de skyddssökande 
då och då förflytta sig i skyddet, varför man kan räkna med att varje skydds-
sökande exponeras för den genomsnittliga relativa strålningen inne i skyd-
det. Strålningsnivån utanför skyddet har då vid passage genom väggar och 
bjälklag reducerats till en lägre genomsnittlig strålningsnivå inne i skyddet. 
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Figur 6.3a Inverkan på skyddsrum av kvarvarande joniserande strålning  
 
 
Resonemanget ovan avser stråldoser utanför skyddet på max några gray. 
Vid stråldoser på tiotals gray blir den stråldos man utsätts för bakom en 
skyddsrumsdörr så hög att ett genomsnittsvärde i hela skyddet inte är rele-
vant. Så höga stråldoser är dock inte dimensionerande vid skydd för civila 
ändamål. Vid skydd för fortifikatoriska ändamål, där skyddet utformas för 
att ligga vid eller i anslutning till bombmål, måste dock skydden dimensio-
neras för högre stråldoser, och då kan inte en genomsnittlig stråldos inne i 
skyddet accepteras som dimensioneringsgrund på samma sätt som ovan. 
 
Vidare antas att endast 80 % av varje skyddssökandes kropp är utsatt för 
strålning eftersom det finns andra skyddssökande runt om som dämpar 
strålningen. Det ur strålningssynpunkt intressanta är ju den stråldos respek-
tive individ erhåller. Vid tillämpning av strålningsmodellen medräknas där-
för i respektive byggdels koefficient för dämpning en reducering av strål-
ningseffekten med koefficienten 0,8, vilket visas i formel 6.3a. Resultatet 
visas i tabell 6.3a. 
 
 
Formel 6.3a Dämpningskoefficient för kvarvarande strålning inklusive den redu-
cerande koefficienten 0,8 

dk d8,0d ⋅=  

dk koefficient för kvarvarande strålning inklusive den reducerande koefficienten 
0,8 

dd koefficient för dämpning av kvarvarande strålning, se formel 6.2e 

SRD = skyddsrumsdörr 
SP    = skyddsplåt 
BE    = igensättning med 
            betongelement 
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Tabell 6.3a  Koefficient för dämpning för olika förekommande konstruktioner 

inklusive den reducerande koefficienten 0,8. 

Byggdel Dämpningskoefficient   
 dk 

Betong 400 mm  0,012 
Betong 350 mm  0,020 
Betong 300 mm  0,033 
Betong 250 mm  0,057 
Betong 200 mm  0,096 
Skyddsrumsdörr, SRD 0,147 
Skyddsrumsdörr med splitterskyddsplåt, SRD S 0,081 
Igensättning med betongelement, BE 0,045 
Skyddsplåt, SP 0,147 

 
 
Vid beräkning av ett skydds strålningspåverkande (egentligen strålningsav-
givande) area tas måtten på insida skyddet, eftersom strålning utanför insi-
dans begränsning går in i intilliggande konstruktion, se figur 6.3a. 
 
Den strålning som går genom en omslutande byggdel fortsätter i huvudsak 
rakt fram efter passage av respektive byggdel. Därigenom kommer strålning 
som passerar ovanför de skyddssökande inte att påverka dem. Vid beräkning 
av genomsnittlig strålningsnivå för de skyddssökande i skyddet är därför 
inte strålning som träffar väggarna ovanför en viss höjd relevant. Den ger 
lika lite bidrag till den strålning de skyddssökande utsätts för som strålning 
som passerar utanför skyddet. I modellen för strålningsberäkning sätts där-
för vägghöjden till 2,1 m, vilket är den minsta höjd som erfordras enligt 
tillämpliga byggregler för att uppfylla kravet på skydd. Det är inom voly-
men på 2,1 m höjd som de skyddssökande vistas och inom vilken medel-
värde för strålning är relevant som mått på skyddets strålskyddande för-
måga. 
 
Byggdelar med area mindre än 0,04 m2 (= skyddsplåt SP2x2) behöver av 
förenklingsskäl inte tas hänsyn till vid strålningsberäkning, eftersom deras 
bidrag till relativa strålningen inne i skyddet endast är marginellt. 
 
För varje vägg- och bjälklagsdel beräknas arean för den verkliga betongkon-
struktionen och varje igensättning och dessa multipliceras med respektive 
koefficient för dämpning och summeras till en strålningsarea för den aktu-
ella byggdelen, se exempel B1 till B6 i bilaga B. Alla byggdelarnas strål-
ningsareor summeras och summan divideras med omslutande skyddsrums-
area, dvs. väggar och tak. (Ingen strålning antas komma genom golvbjälkla-
get förutsatt att byggnaden inte har en så avvikande utformning att strål-
ningsbidrag även kan komma genom golvbjälklaget. I sådant fall får samma 
strålning som för skyddet i övrigt även antas komma genom den del av gol-
vet som kan komma att exponeras för strålning.) 
 
Detta ger med ovan angivna antagande den beräkningsmässigt genomsnitt-
liga relativa strålningen. Om denna är lägre än eller lika med 0,025 (2,5 %) 
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är förmågan att skydda mot strålning tillräcklig för prioriterat skyddsrum. 
Om den är större än 0,025 måste skyddet förbättras. Motsvarande för oprio-
riterat skyddsrum är 0,050. En sådan förbättring kan utföras med en skyd-
dande konstruktion utanför skyddet så att den skyddande massan ökas. Om 
skyddet ligger till delar inne i en byggnad, ger byggnaden runt skyddet 
strålningsskydd för de byggdelar som inte vetter mot det fria.  
 
För dessa delar räknas med en reducerad strålskyddseffekt jämfört med den 
skyddseffekt den enkla byggdelen ger genom att exempelvis väggar normalt 
har en viss mängd öppningar. I beräkningsmodellen anges en maximal öpp-
ningsarea på 5 % för att den skyddande byggdelen skall få tillgodoräknas. 
Vid bestämning av koefficienten för dessa skyddande byggdelar har för 
byggdelar med max 5 % öppningar den framräknade dämpningskoefficien-
ten för byggdelen ökats med 25 %. För byggdelar typ skalmurstegel och 
sand ovanpå bjälklaget har räknats med ett motsvarande tillägg på 10 %. En 
vägg eller ett bjälklag av minst 0,15 m betong och max 5 % öppningar ger 
på så sätt en ytterligare reduktion med en koefficient 0,25 (mot 0,21 utan re-
duktion för öppningar) och en motsvarande vägg av minst 200 mm lättbe-
tong ger koefficienten 0,80. Vid tillämpning av strålningsmodellen medräk-
nas därför i respektive byggdels reduktionskoefficient en reducering med 
faktorerna 1,25 respektive 1,10 vilket visas i formel 6.3b. I tabell 6.3b redo-
visas ett antal skyddande konstruktioner med reduktionskoefficienter. Om 
skyddande konstruktion saknas blir reduktionskoefficienten 1. 
 
 
Formel 6.3b Beräkning av koefficient för vissa skyddande konstruktionsdelar 

utanför skyddet  

dk dk ⋅α=  

kk koefficient för kvarvarande strålning för vissa skyddande konstruktionsdelar 
utanför skyddet inklusive tilläggskoefficienten α 

α tilläggskoefficient 1,25 för max 5% öppningar i skyddande konstruktionsdelar 
resp. 1,10 för ofullkomligheter i skyddande skal av håltegel 

dd koefficient för dämpning av kvarvarande strålning, se formel 6.2e 
 
 
Tabell 6.3b Koefficient för vissa skyddande byggdelar utanför skyddet (avrun-

dade värden).  

Skyddande byggdel Koefficient 
för dämpning 
 dd 

Tilläggs-
koefficient   
 α 

Reduktions-
koefficient 
 kk 

Skyddande betongväggar och -bjälklag    
(min 150 mm med max 5% öppningsarea)

 
0,205 

 
1,25 

 
0,25 

Skyddande lättbetongväggar och -bjälklag  
(min 200 mm med max 5% öppningsarea)

 
0,631 

 
1,25 

 
0,80 

Skyddande tegelväggar (min 120 mm full-
tegel med max 5% öppningsarea) 

 
0,488 

 
1,25 

 
0,60 

Skyddande skal av min 120 mm håltegel 
utanpå yttervägg 

 
0,516 

 
1,10 

 
0,60 

Skyddande konstruktion saknas   1,00 
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Även varje enskild byggdels relativa strålning måste kontrolleras. Den kan 
accepteras vara högre än 0,025 under förutsättning att den totala relativa 
strålningen för hela skyddet är högst 0,025. Detta bygger på att modellen 
räknar med en genomsnittlig strålningsnivå inne i skyddet och på att de 
skyddssökande inte vistas konstant på samma plats under en längre tid, utan 
att vistelsen kommer att medföra viss omflyttning inne i skyddet.  
 
Den relativa strålningen för en enskild byggdel måste dock åsättas en övre 
gräns för att det skall kunna anses vara troligt att de skyddssökande inte får 
en högre genomsnittlig strålningsnivå än 0,025 av strålningen utanför skyd-
det. Ett högsta tillåtet värde på varje byggdels relativa strålning bedöms 
kunna sättas till 0,050. Genomförda exempel i bilaga B visar att denna gräns 
fungerar. Kravet på den totala strålningsnivån måste kunna uppfyllas utan så 
stor omfördelning av byggdelarnas strålskyddande förmåga att en resulte-
rande genomsnittlig strålskyddsreduktion inne i skyddet inte kan bedömas 
relevant. Detta högsta tillåtna värde för en byggdels relativa strålning med-
för samtidigt en viss önskvärd restriktion för hur stor andel av en vägg som 
får utgöras av öppningar.  
 

6.4 Modell för beräkning av genomsnittlig 
strålskyddsfaktor för skydd 

Strålskyddsreduktionen är det som skall kontrolleras och för detta erfordras 
en modell för beräkning av genomsnittlig strålskyddsfaktor för ett skydd. 
Denna beräknas dels för varje byggdel, dels för hela skyddet. Kontrollen 
skall utföras för väggar och tak, medan golv mot mark inte behöver beaktas. 
Kontroll behöver inte utföras för skydd under omgivande marknivå som har 
en ovanliggande byggnad, eftersom den joniserande strålningen på marken 
utanför byggnaden passerar ovanför skyddet och beläggning på byggnadens 
tak reduceras väsentligt vid passage av ett antal bjälklag. 
 
Sammanställning av förutsättningar: 
− Strålningen antas gå vinkelrätt mot en exponerad väggdel och mot tak-

bjälklaget.  
− Golv mot mark behöver inte medräknas. 
− Vid beräkning av vägg- och takareor tas måtten på insida skyddet, efter-

som detta är den strålningspåverkande area som de skyddssökande ut-
sätts för. 

− Vid beräkning av väggareor skall vägghöjden alltid sättas till 2,10 m, 
eftersom strålning ovanför denna nivå passerar ovanför de skyddssö-
kande.  

− Hänsyn behöver inte tas till komponenter med mindre area än 0,04 m2 
(skyddsplåt SP 2x2), eftersom deras bidrag till den relativa strålningen 
är mycket litet. 

− Kontroll behöver inte utföras om hela skyddet ligger under omgivande 
marknivå och har en ovanliggande byggnad. 
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− Den relativa strålningen för hela skyddet är λs, se formel 6.4b. λs får 
vara högst 0,025 vid prioriterad skyddsrum och högst 0,050 vid oprio-
riterade skyddsrum. 

− Den relativa strålningen för varje byggdel, λb, får vara högst 0,050 både 
vid prioriterade och oprioriterade skyddsrum, se formel 6.4a. 

 
 
Tabell 6.4a visar en uppställning av beräkningsgången för ett skydd 
 
Ett flödesschema som visar gången vid beräkning av strålskyddsreduktion 
för ett skydd visas i figur 6.4a. I Skyddsrumsregler SR, andra utgåvan, som 
utkom 1998, infördes denna modell och den kvarstår oförändrad i SR 03 och 
SR 06.  
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Figur 6.4a Flödesschema för beräkning av reduktion av strålning 

 
(I schemat ovan används de tidigare beteckningarna förstärkt skydd och grundskydd. 
Dessa motsvaras av prioriterade respektive oprioriterade skyddsrum.) 

 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Skydd under mark med 
ovanliggande byggnad 

Ingen ytterligare kontroll 
erforderlig 

Ja Skyddet uppfyller 
kraven på reduktion mot 
joniserande strålning 

Nej 

Utför kontrollberäkning 

Beräkna arean för 
varje betraktad del, 
ak, mätt från insida 
skyddet, t.ex. 
skyddsrumsdörr, 
skyddsplåt, 
igensättning med 
betongelement m.fl. 
och (väggarea – 
öppningar) samt 
bjälklagsarean 

Beräkna strålningsarean för varje 
del av den betraktade byggdelen, 
Sk,:  Sk=dk•kk•ak 
koefficienten dk för resp. byggdel 
enligt tabell 6.3a. 
Koefficienten kk för skyddande 
konstruktion utanför den betraktade 
byggdelen med högst 5% 
öppningar enligt tabell 6.3b  

Beräkna strålningsarean 
för varje betraktad 
byggdel, Sb:   Sb= ΣSk 
t.ex. för vägg n: 
strålningsarean för x st 
skyddsrumsdörrar+  
y st skyddsplåtar  
m.fl.  

Beräkna relativ strålning för betraktad byggdel, λb:   λb= Sb/Ab 

λb> 0,050 Ja Den relativa 
strålningen för 
betraktad 
byggdel är inte 
godtagbar 

Pröva att minska antalet eller 
storleken på öppningar alternativt 
byt igensättning mot sådan med 
lägre koefficient dk enligt tabell 
6.3a.  

Gör ny 
beräkning 

Gör motsvarande bräkning för 
samtliga betraktade byggdelar 

Nej 

Beräkna total 
strålningsarea, Ss: 
Ss= Σ Sb

Beräkna total area för 
skyddets betraktade 
byggdelar, As:  As = Σ Ab 

Beräkna relativ strålning för hela skyddet, λs:    λs= Ss/As 

Förstärkt skydd: 
λs> 0,025 

Grundskydd: 
λs> 0,050 

Skyddet uppfyller kraven på 
reduktion mot joniserande strålning 

Nej  Nej

Den relativa strålningen för hela skyddet är inte godtagbar 

Ja Ja 

Pröva att minska antalet eller storleken på öppningar alternativt byt 
igensättning mot sådan med lägre koefficient dk enligt tabell 6.3a.  

Gör ny 
beräkning 
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Tabell 6.4a Beräkning av relativ strålning 

Byggdel Total-
area 
 
 
 
Ab 

Delarea 
 
 
 
 
Ak 

Koeffi-
cient för 
skydds-
del 
 
dk 

Koeffi-
cient för 
skydd 
utanför 
 
kk 

Strålningsarea 
för betraktad 
skyddsdel 
 
 
Sk 

Strålnings 
area för 
betraktad 
byggdel 
 
Sb 

Relativ 
strålning 
för be-
traktad 
byggdel 
λb 

        
Vägg 1 A1=a1*h1       
  betong  A10=A1- ΣÖ1n     d10      k10 S10= d10•k10•A10   
  öppningar        Ö11     d11      k11 S11= d11•k11•O11   
        Ö12     d12      k12 S12= d12•k12•O12   
        Ö13     d13      k13 S13= d13•k13•O13 S1= ΣSk1n λ1=S1/A1 
        
Vägg 2 A2=a2*h2       
  betong  A20=A2- ΣÖ2n     d20      k20 S20= d20•k20•A20   
  öppningar        Ö21     d21      k21 S21= d21•k21•O21   
        Ö22     d22      k22 S22= d22•k22•O22   
        Ö23     d23      k23 S23= d23•k23•O23 S2= ΣSk2n λ2=S2/A2 
        
     .        
     .        
     .        
        
Bjälklag Abj=a1*a

2 

      

  betong  Abt     dbj      kbj  Sbj= dbt•kbt•Abj Sbj= ΣSkj λbj=Sbj/Abj 
        
       

 As=ΣAb     Ss = Σ Sb   
       
    λs=Ss/As  
 
Vid beräkning enligt modellen används formlerna 6.4a – d. 
 
 
Formel 6.4a Relativ strålning för enskild byggdel 

050,0
A
S

b

b
b ≤=λ   

λb Relativ strålning för betraktad byggdel, dvs. varje exponerad byggdel (väg-
gar samt tak) 

Sb Strålningsarea för betraktad byggdel. Denna erhålls genom att strålnings-
arean Sk för varje delkomponent ingående i den betraktade byggdelen, dvs. 
varje igensättning samt resterande stomme, summeras enligt formel 6.4c  

Ab Area för betraktad byggdel mätt från insida skyddet och med 2,1 m höjd (Ab 
= ΣAk ) 

 
Formel 6.4b Relativ strålning för hela skyddet 

025,0
A
S

s

s
s ≤=λ   

λs Relativ strålning för hela skyddet 
Ss Total strålningsarea för hela skyddet. Denna erhålls genom att strålnings-

arean Sb för varje betraktad byggdel, dvs. väggar och tak, summeras enligt 
formel 6.4d 

As Total area för skyddet, dvs. sammanlagda invändiga arean för väggar med 
2,1 m höjd och tak (As = ΣAb) 
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Formel 6.4c Strålningsarea 

k= b SS ∑  
kkkk AkdS ⋅⋅= , 

Ak Delarea för betraktad del mätt från insida skydd med avdrag för öppningar 
samt delarea för vardera öppningen. 

dk Koefficient för dämpning enligt tabell 6.3a 
kk Koefficient för skyddande byggdelar enligt tabell 6.3b 
 
 
Formel 6.4d Total strålningsarea 

b= s SS ∑  
 

6.5 Tidigare studier av strålskydd 
Vid FOA (numera FOI) har sedan 1975 använts ett datorprogram KVAST 
för beräkning av byggnaders skyddsfaktorer för kvarvarande strålning. Detta 
program utnyttjar en internationellt allmänt erkänd amerikansk beräknings-
metod, den s.k. standardmetoden. Programmet presenterades i en FOA-rap-
port, Elvers E. m.fl. (1979) och där står ”Med standardmetoden – liksom 
med KVAST – beräknas skyddsfaktorn i en punkt i en byggnad som kvoten 
mellan gammadosen (eller gammastrålningens intensitet) i denna punkt och 
gammadosen (eller intensiteten) i det fria. För detta helt oskyddade referens-
fall har man valt en punkt 1 meter ovanför ett horisontellt, jämnt plan med 
oändlig utsträckning.”. 
 
Med hjälp av detta program har det beräknats skyddsfaktorer i ett hundratal 
olika bostadsobjekt. Dessa beräkningar ligger till grund för flera rapporter 
om befolkningsfördelning i och skyddsfaktorer hos bostadshus i Sverige. 
Även studier av effekterna av nedfall med några nollpunkter i Sverige har 
studerats och konsekvenserna för civilbefolkningen redovisas bl.a. i Wigg 
L. m.fl (1988). En sammanfattande rapport ges i Danielson G. m.fl. 
(1984:1). I denna finns sammanfattande tabeller som visar skyddsfaktorerna 
hos svenska bostadshus, vilka redovisas i tabell 6.5a. Hela materialet ingår 
även i en skyddsstudie, Räddningsverket (1988), för att ge underlag för be-
slut om framtida inriktning av befolkningsskyddet. 
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Tabell 6.5a Sammanfattande skyddsfaktorer hos olika bostadshus. Från 
Danielson G. m.fl. (1984:1) 

 Skyddsfaktor Huskategori 
Medelvärde Intervall 

BOSTADSDEL   
 Samtliga flerbostadshus 0,04 0,01 - 0,1 
 Samtliga småhus 0,4 0,1  - 0,6 
  därav   
  a) småhus av trä 0,6 0,4  - 0,6 
  b) småhus av sten 0,3 0,1  - 0,4 
   
KÄLLARE   
 Samtliga flerbostadshus  0,01 - 0,04 
 Samtliga småhus  0,01 - 0,08 

 
 
Det finns numera s.k. Monte Carlo-metoder vilka även de används inom 
FOI. De bedöms vara bättre än att använda KVAST-programmet, vilket 
fortfarande är användbart men komplicerat, delvis för att det är skrivet i 
FORTRAN, vilket är arbetskrävande att använda eftersom bl.a. alla variab-
ler måste definieras enligt mycket formella regler.  
 
Skyddsfaktorn i bostadsdelen i flerbostadshus i tabell 6.5a visar ett medel-
värde på strålskyddsfaktorn på 0,04 med variationen 0,01-0,1. Kontroll med 
den i 6.4 föreslagna modellen på ett typiskt rum mot fasad i ett flerbostads-
hus med betongstomme med ett antal våningar ovanför ger en total strål-
skyddsfaktor på något under 0,1, se exempel i bilaga C. Då ger dock ytter-
väggen med ett antal fönster en mycket för hög relativ strålning, vilket är 
naturligt med hänsyn till att fönstren ger ett försumbart strålskydd. De skyd-
dar dock mot att radioaktivt stoff kommer in i byggnaden, vilket medför att 
stråldosen från radioaktiv beläggning inne i byggnaden reduceras. Väggen i 
sig är också mycket för tunn för att ge ett för skyddsrum acceptabelt skydd 
mot joniserande strålning. 
 
Vid beräkning med KVAST räknas med två huvudfall enligt den ameri-
kanska standardmetoden. Båda behandlar en byggnad på ett horisontellt 
markplan. I det ena fallet antas eventuell omgivande bebyggelse sakna bety-
delse för strålskyddssituationen i byggnaden. I det andra fallet tas hänsyn till 
strålskyddande inverkan från omgivande byggnader av typ flerbostadshus i 
kvartersbebyggelse. Den radioaktiva beläggningen ligger i huvudsak på 
marken och på byggnadens tak. Strålningen går i princip rätlinjigt från varje 
strålande partikel och eftersom i beräkningsmodellen inga partiklar befinner 
sig i luften en bit upp utanför byggnaden blir stråldosen genom väggen be-
tydligt lägre på dessa nivåer. Detta medför att utrymmen ett antal våningar 
högre upp i byggnaden får en väsentligt lägre stråldos än utrymmen i mark-
planet. Utrymmen helt inne i en betongbyggnad får relativt goda strål-
skyddsvärden eftersom omgivande väggar ger ett bra bidrag till skyddet. 
Förenklat består ju strålskyddet av summan av omgivande byggdelar. Sam-
mantaget medverkar detta till att medelvärdet för en byggnad ovan mark be-
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räknad med KVAST kan bli så pass bra som tabell 6.5a visar. Spridningen 
är dock stor. 

Den i avsnitt 6.4 föreslagna modellen räknar med omgivningen i form av 
schematiska skyddsfaktorer för omgivande stomme, för att modellen skall 
vara enkelt hanterbar. För skyddsrum är reduktionen ett antal våningar upp 
ointressant som beräkningsförutsättning, eftersom skyddsrum ovan mark i 
stort sett utan undantag ligger i markplanet.  
 
Studien Danielson G. m.fl.  (1984:1) med underliggande rapporter är fram-
tagen för att visa konsekvenserna för befolkningen av olika strålskydds-
scenarier. Då används värden enligt tabell 6.5a och andra motsvarande data 
för att beräkna vilka doser folk kommer att drabbas av i det fria, i olika ty-
per av bostadshus och i skyddsrum och hur många som kommer att skadas 
och dö på respektive platser. Modellen arbetar med sannolikheter för olika 
händelser. Se även avsnitt 5.2 där hotbilder och sannolikheter för dessa dis-
kuteras. 
 
Studien visar vilket skydd samhället har vid olika hotsituationer. Den strål-
skyddsmodell som redovisas i avsnitt 6.4 är avsedd att tillförsäkra skydd 
mot joniserande strålning för de individer som uppsöker ett skydd. Dimen-
sionering av skydd skall vara baserad på en önskvärd effekt, eftersom san-
nolikheten (=hotbilden) varierar över tiden. Skyddsrum har en mycket lång 
livslängd vilket medför att skydden måste klara över tiden varierande san-
nolikhetsparametrar. 
 
Dataprogram typ KVAST eller motsvarande har ett annat syfte än att ge di-
mensioneringsförutsättningar för enskilda skydd. De är avsedda att visa 
vilka effekter olika hotsituationer kommer att medföra för befolkningen. 
Även om de i princip går att använda även vid dimensionering av enskilda 
skydd är det endast specialister som är väl förtrogna med programmet som 
kan nyttja det. För tillämpning i skyddsrumsbestämmelser krävs ett enkelt 
verktyg enligt den redovisade modellen i avsnitt 6.4, vilket dessutom finns 
som ett lätthanterligt dataprogram enligt avsnitt 7. 
 
Som anges i inledningen till avsnitt 6.3 är syftet med modellen att den skall 
vara ett verktyg som styr utformningen av skydd så att de ger ett acceptabelt 
skydd mot joniserande strålning. Syftet är inte att ge den absolut rätta strål-
dosen i en bestämd punkt inne i skyddet. 
 

6.6 Tillämpningar 
Ovanstående resonemang och den modell som detta resulterat i, har testats 
på fyra olika exempel i bilaga B. Dessa exempel visar att modellen, trots att 
den bygger på vissa förenklade antaganden, väl fyller uppgiften att påverka 
utformningen av skyddsrum, så att god skyddsförmåga mot joniserande 
strålning kan uppnås även vid skydd i exponerade lägen. Modellen infördes 
i SR andra utgåvan som utkom 1998 och har fungerat väl för sitt syfte att 
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styra utformningen av skydden så att strålskyddet beaktas vid anpassningen 
till skyddens fredsanvändning. 
 
Vid skyddsrumproduktion som har utförts efter de planeringsbestämmelser 
som kom i samband med TB 78 har ofta ställts högre krav på fredsanvänd-
ning av skyddsrummen än tidigare, vilket i många fall medfört att skydds-
rum placerats med delar exponerade mot det fria ovan mark och att dessa 
delar försetts med öppningar, dörrar och fönster o.d. Exempel B3 visar att 
man i vissa lägen kan få tänka om vid projekteringen, eftersom t.ex. stora 
pardörrar inte kan sättas in i mycket små skyddsrum utan att den relativa 
strålningen för hela skyddsrummet blir för hög. Skyddsrumsdörrar har så 
pass mycket sämre strålningsdämpande förmåga än väggen i övrigt att de 
inte får utgöra för stor del av den totala väggarean. 
 
I exempel B4 prövas hur inverkan på strålskyddet blir med skyddsplåtar 
SP 8x12, vilka ofta föredras vid fönster i stället för igensättning med be-
tongelement BE 8x8. Exemplet visar att de kan ge ett tillräckligt strålnings-
skydd, men att strålningskontrollen kommer att medföra en begränsning av 
hur många igensättningar som kan användas. Den huvudsakliga använd-
ningen för dessa skyddsplåtar är vid fönsteröppningar. Utan begränsning av 
tillåtet antal fönster finns det stor risk för att antalet exponerade öppningar i 
vissa objekt blir för stort. Modellen fungerar således som styrning av antalet 
öppningar i exponerade lägen, vilket är helt i enlighet med vad som är önsk-
värt ur skyddssynpunkt. 
 
Efter år 2002 har nyproduktionen av skyddsrum i stort sett upphört. Dock 
förekommer en inte oväsentlig påverkan på skyddsrummen i och med att en 
förändrad fredsanvändning många gånger medför önskemål om tillkom-
mande öppningar i skyddsrummets omslutande stomme. Vid dessa tillfällen 
skall också skyddsrum ovan mark kontrolleras med avseende på skyddets 
strålningsskydd med användande av formlerna 6.4 a – d. 
 
I tabell 6.6a visas beräkningsgången för ett 30 personers skyddsrum där av-
sikten är att ha en garageport (exempel B3 i bilaga B). Utformningen visas i 
figur 6.6a. 
 

 
 
 
Figur 6.6a Garageskyddsrum med 30 platser 
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Tabell 6.6a 30 platsers garageskyddsrum med måtten 4,8*6,5 m2, takhöjd 2,1 m, 

se figur 6.6a. Splitterskyddsplåtar på skyddsrumsdörrar, SRD S 

Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici- Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
               

Vägg1 6,5*2,1=13,7        
  350 btg  13,7-0,6=13,1 0,020 1,00 0,262    
  BE8x8  0,6 0,045 1,00 0,029 0,291 0,021 
          

Vägg2 4,8*2,1=10,1        
  350 btg  10,1-5,0=5,1 0,020 1,00 0,101    
  SRD 23x21S  5,0 0,081 1,00 0,407 0,508 0,050 
          

Vägg3 6,5*2,1=13,7        
  350 btg  13,7 0,020 1,00 0,273 0,273 0,020 
          

Vägg4 4,8*2,1=10,1        
  350 btg  10,1-1,9=8,2 0,020 1,00 0,163    
  SRD 9x21S  1,9 0,081 1,00 0,156 0,319 0,032 
          

Bjälklag 4,8*6,5=31,2        
  350 btg  31,2 0,020 1,00 0,624 0,624 0,020 
 

As=ΣAb = 78,8m2 Ss=ΣSb= 2,014
 
     λs=Ss/As= 0,026   > 0,025
 
 
Trots skyddsplåtar på dörrarna blir den relativa strålningen för hela skydds-
rummet för hög. Det går således inte att bygga ett 30 personers skyddsrum 
ovan mark med garageport, vilket förefaller rimligt med tanke på att en 
dubbelflyglig dörr upptar en så stor del av byggnadens omslutande yta. Som 
exemplet i bilaga B visar fortsättningsvis kan man dock ha enkelflygliga 
SRD S vid ett litet skyddsrum ovan mark. Det går således att bygga även 
små skyddsrum ovan mark och klara kravet på skydd mot joniserande strål-
ning, men man kan inte ha stora garageportar. 
 
Befintliga skyddsrum, som producerats innan SR utgåva 2 utkom och med-
förde krav på att strålskyddet skulle kontrolleras, kan under en anpassnings-
period kontrolleras med avseende på strålskyddet. Denna kontroll skulle då 
omfatta skyddsrum som ligger över mark eller under mark men saknar 
skyddande byggnad ovanför. Om man vid kontroll av sådana skyddsrum 
finner att strålskyddet är otillräckligt kan vissa åtgärder för att förbättra 
strålskyddet vidtas om så bedöms önskvärt, med hänsyn till möjlig hotbild. 
De åtgärder som är effektivast i sådana sammanhang är att förse skydds-
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rumsdörrar mot det fria med splitterskyddsplåtar och att förse fönster med 
SP med en extra skyddsplåt. Båda dessa åtgärder förbättrar dessutom skyd-
det mot splitter väsentligt, något som också sannolikt är eftersatt i äldre fri-
liggande skyddsrum ovan mark. 
 
Det är inte bara vid nyproduktion av skyddsrum som det ställs krav på en 
mer avancerad fredsanvändning. Även vid befintliga skyddsrum ställs i 
många fall krav på att de skall anpassas till förändringar i fredsanvänd-
ningen, vilka kan medföra tillkommande öppningar mot det fria. För att så-
dana förändringar skall kunna accepteras måste skyddsrummen kontrolleras 
så att de uppfyller kraven på erforderlig strålskyddsreduktion även efter 
ombyggnaden. Det går i och för sig inte att kräva att strålskyddet skall för-
bättras i skydd som redan innan åtgärderna vidtagits har för dåligt strål-
skydd. Dock får genomförda nya åtgärder inte innebära att strålskyddet för-
sämras för vare sig hela skyddet eller för aktuell byggdel. Vid tillkommande 
öppningar i skyddsrum ovan mark måste således skyddsrummets strål-
skyddsvärden beräknas för utförandet såväl innan åtgärderna vidtagits som 
efter, för att se om strålskyddet försämrats. Detta kan resultera i att även 
igensättningar för befintliga öppningar måste förstärkas. Varje tillkom-
mande öppning innebär normalt en försvagning av strålskyddet, även om de 
nya öppningarna är utförda med förstärkt strålskydd. 
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7. Dataprogram för beräkning av strålskydd 
Räddningsverket har tagit fram ett dataprogram för beräkning av strålskydd. 
Programmet redovisas i bilaga D. Med programmet följer anvisningar för 
programkörning. Det är i stort sett bara att fylla i alla efterfrågade uppgifter 
byggdel för byggdel för att sedan, när detta är klart, kontrollera om föresla-
gen utformning uppfyller kraven enligt SR 3:32. Om man finner att en 
byggnadsdel inte uppfyller kraven, kan man lätt justera antal och/eller ut-
formning av igensättningar för öppningar, tills kraven är uppfyllda. 
 
Dataprogrammet med instruktioner finns tillgängligt på Räddningsverkets 
hemsida, varifrån det enkelt kan tankas hem. 
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8. Slutsatser 
Enligt 2004 års beskrivna hotbild kan joniserande strålning från kärnvapen 
drabba Sverige dels i form av det s.k. åskådarfallet vid explosioner mot mål 
utomlands, dels i form av enstaka missiler som detonerar över Sverige när 
de passerar oss. Dessa hot kan resultera i en kvarvarande beläggning med 
joniserande strålning som skyddsrum ger ett gott skydd mot. Vid explosio-
ner över Sverige kan dock i vissa områden i närheten av detonationsplatsen 
den joniserande strålningen bli relativt hög och där kan de skyddssökande 
behöva kompletterande medicinsk hjälp. 
 
Vid kärnvapen som detonerar över Sverige kommer områden i anslutning 
till explosionsplatsen även att drabbas av initialstrålning, stötvåg och vär-
mevåg. Såväl initialstrålning som värmevåg kommer att ha kortare räckvidd 
än stötvågen, vilken är tillräckligt kraftig för att rasera byggnader. Verkans-
formerna initialstrålning och värmevåg är därför inte dimensionerande för 
skydd vid denna vapenverkan. 
 
Vid radioaktiv beläggning, som beror på kärnvapenexplosioner, kan marken 
utanför skydd normalt beträdas efter en vecka när den relativt kortvariga 
gammastrålningen i stor utsträckning avklingat. Det finns dock kvar radio-
aktivt stoff med alfa- och betapartiklar, vilka är betydligt mer långlivade. 
Dessa kan komma in i kroppen via andningsvägarna om inte de som beträ-
der området bär andningsskydd. Andningsskydd är således ett viktigt kom-
plement till skyddsrum och andra skydd. Det måste också finnas ordentliga 
saneringsmöjligheter, så att de partiklar som hamnat på kläder och oskyddad 
hud vid vistelse i ett kontaminerat område, efteråt kan saneras bort. 
 
I publikationen beskrivs en modell för beräkning av skydd mot joniserande 
strålning. Ett antal exempel där denna modell tillämpats redovisas i bilaga 
B. Dessa exempel visar att den framtagna modellen fyller sitt syfte att på ett 
förhållandevis enkelt sätt visa hur ett utrymme skall vara utformat för att 
skyddet mot joniserande strålning skall uppfylla ställda krav. Strålningsni-
vån inne i ett prioriterat skyddsrum får vara högst 2,5 % av strålningsnivån 
utanför skyddet och för ett oprioriterat skyddsrum är motsvarande krav att 
den får vara högst 5,0 % av strålningsnivån utanför skyddet. Dessa krav är 
oberoende av hur stor strålningsnivån utanför skyddet är. I avsnitt 5.3 och 
5.5 diskuteras vilka dimensionerande nivåer på dosintensiteten från radio-
aktivt nedfall från kärnvapenexplosioner i vår omvärld, som kan tänkas 
drabba Sverige. En bedömd tänkbar strålningsnivå på 1 Gy utanför skydd 
skulle för skyddsrum, som uppfyller ställda krav, ge en genomsnittlig nivå 
på strålningen inne i skyddsrummet på 0,025 Gy, vilket är acceptabelt. 
 
Ett exempel på skydd, där möjligheten att utföra kontroll av strålningsskyd-
det har visat sig vara viktigt för att visa på skyddets svaga punkt, gäller ga-
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rageskyddsrum. Sedan en tid tillbaka har den stora porten vid garageskydds-
rum ovan mark identifierats som en sådan svag punkt, eftersom den utgör en 
så stor andel av en av de omslutande väggarna. Genom att använda model-
len i exempel B2 visas att de stora pardörrarna behöver kompletteras med 
utvändiga plåtar för att de skall få tillräcklig strålningsreducerande förmåga.  

Vid splitterskyddsförsök har i andra sammanhang framkommit att skydds-
rumsdörrar i exponerade lägen ovan mark inte uppfyller ställda krav på 
skydd mot splitter, varför de av detta skäl måste kompletteras med splitter-
skyddsplåtar så att de blir SRD S-dörrar. Detta visar att kravet på skydd mot 
splitter och kravet på skydd mot joniserande strålning ofta sammanfaller. 
Både splitter och strålning bromsas upp av en stor massa. Hotsituationen 
skiljer sig dock åt beträffande skydd mot joniserande strålning och skydd 
mot splitter. Den joniserande strålningen kan drabba områden i Sverige oav-
sett var de är belägna, medan splitterverkan avtar kraftigt med avståndet 
från den tänkta bomben. Splitterskyddskravet är således olika om skyddet 
befinner sig i prioriterade eller i oprioriterade områden, medan skyddet mot 
joniserande strålning borde vara samma i båda områdena även om inte kra-
ven ställts så. 
 
Den i rapporten redovisade modellen för beräkning av strålskyddsreduktion 
arbetar som angivits med förenklade antaganden om att strålningen utanför 
ett skydd verkar på skyddet som ett likformigt ”strålningstryck” på de om-
givande ytorna till byggnaden som skyddet ligger i. Syftet med denna för-
enkling är att möjliggöra en enkel beräkning som visar om ett skydd upp-
fyller ställda krav på skydd mot joniserande strålning eller om skyddet i 
några avseenden måste förändras för att klara kraven. På så sätt styr man ut-
formningen av skydden bort från exempelvis utföranden med ett stort antal 
fritt exponerade öppningar till kanske färre öppningar eller igensättningar 
för öppningar som har bättre strålskyddsfaktor. 
 
Som visas i avsnitt 6.5 finns det datorprogram som medger beräkning av 
strålningsreduktionen i ett skydd med betydligt större precision, även om 
dessa beräkningar också bygger på vissa förenklingar. De datorprogram som 
används för dessa beräkningar är dock relativt komplicerade att använda och 
förutsätter detaljerad kunskap om såväl strålningsförloppet som om hur pro-
grammen fungerar. Det är inte realistiskt att föreskriva användning av så-
dana program för utformning av skydd. Att använda sådana datorberäk-
ningar vid kontroll av utformning av enstaka skydd skulle dessutom inte ge 
något väsentligt bättre underlag vid projekteringen, eftersom kontrollen av-
ser att undersöka hur en relativ strålningsnivå inne i skyddet påverkas av hur 
skyddet är utformat. Detta ändamål uppfylls av den föreslagna modellen, 
som dessutom finns i form av ett dataprogram, se avsnitt 7 och bilaga D. 
 
De datoriserade beräkningsprogrammen används bl.a. för att ge en bild av 
hur en kärnvapenexplosion med ett visst nedfall drabbar befolkningen i 
form av förväntat antal döda, allvarligt skadade o.s.v. för olika orter i 
Sverige. Vid dessa studier har strålskyddet för olika byggnadstyper datorbe-
räknats och med utgångspunkt från detta har strålningsnivåer beräknats efter 
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byggnadstypernas förekomst på respektive ort. Ingångsvärdena i form av 
strålningsnivåer på respektive ort bygger dock på antaganden.  
 
Om motsvarande beräkning skulle användas för enstaka skydd skulle ingen 
ändå kunna säga vilken intensitet strålningen kommer att ha utanför skyddet 
om det kommer att utsättas för effekterna av en kärnvapenexplosion. Även 
vid en helt igenom fullständig beräkning av strålningsreduktionen för ett 
skydd utan förenklade antaganden kommer en beräkning av strålningsnivån 
inne i skyddet att bero av ett förenklat antagande om strålningsnivån utanför 
skyddet.  
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9. Behov av ytterligare studier  
Den framtagna modellen för beräkning av skydd mot joniserande strålning 
har tillämpats vid skyddsrumsproduktion sedan år 1998. Dock har skydds-
rumsproduktionen från och med år 2002 i stort sett upphört, varför modellen 
efter denna tidpunkt i huvudsak kommer att tillämpas vid kontroll i samband 
med att nya öppningar skall tas upp i befintliga skyddsrum. Detta redovisas i 
avsnitt 6.6. 
 
Det finns ett stort bestånd av befintliga skyddsrum, som producerats innan 
1998 och som ligger över mark och inte har en skyddande ovanliggande 
byggnad, för vilka skyddet mot joniserande strålning inte var ett dimensio-
nerande krav vid utformningen av skyddet. I första hand borde en inven-
tering av vilka dessa skyddsrum är genomföras. Därefter borde skyddsrum-
men kontrolleras med avseende på sin strålskyddande förmåga så att åt-
gärdsprogram kan tas fram i ett tredje steg. Detta kan sedan genomföras i ett 
anpassningsskede. 
 
För detta behöver ett antal kompletterande studier genomföras:  

− Inventering av det befintliga skyddsrumsbeståndet 

− Kontrollberäkning av strålskyddet hos de skyddsrum som identifierats 
vid inventeringen 

− Framtagande av ett antal åtgärder som kan utnyttjas för att förbättra 
strålskyddsförmågan hos befintliga skydd 

− Ett åtgärdsprogram för de skyddsrum som vid kontrollberäkning av 
strålskyddet befunnits inte uppfylla önskemålet om erforderligt strål-
skydd. Detta åtgärdsprogram kan genomföras i ett anpassningsskede. 

 
Även kontrollberäkning av strålskyddet kan genomföras i ett anpassnings-
skede under förutsättning att detta blir tillräckligt långt. Dock borde i an-
slutning till inventeringen i så fall ett antal typskyddsrum kontrollberäknas 
för att möjliggöra en uppskattning av hur stort det totala behovet av förbätt-
ringsåtgärder är. 
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Bilaga A Skydd mot kärnvapen som det redo-
visas i skyddsrumsbestämmelser 

A.1 Bestämmelser S7, Askr och Nskr under perioden 
1945 - 1974  

1944 års civilförsvarslag säger ingenting explicit om strålning. 23 § lyder 
inledningsvis ”Allmänt skyddsrum skall vara så beskaffat, att det åtminstone 
skyddar mot splitter från bomber och mot andra vid explosion kringkastade 
föremål ävensom mot rök- och stridsgaser samt jämväl i övrigt erbjuder 
skäligt skydd mot andra verkningar av bomber än omedelbar träffverkan.” 
Dessa krav återspeglas i de skyddsrumsbestämmelser som kom 1945, S7. 
De innehåller ingenting om kärnvapen. I de justerade bestämmelser som ut-
kom 1950, ASkr, finns ett tillägg till kravet på fullträffsäkra skyddsrum att 
de även skall ”skydda mot….radioaktiv strålning;”. Detta avsåg dock endast 
fullträffsäkra skyddsrum, vilka är stora skyddsrumsanläggningar normalt 
förlagda inne i berg och inte s.k. normalskyddsrum. 

I 1960 års civilförsvarslag (1960:74) hette det bl.a. på följande sätt i lagens 
26 § 1 mom: ”Normalskyddsrum skall erhålla sådant utförande, att det giver 
skydd mot ... c) radioaktiv strålning, som härrör från kärnvapen.” 

Detta återspeglades dock inte explicit i den skyddsrumsbestämmelse, Tek-
niska bestämmelser för normalskyddsrum, Nskr, som kom i tre upplagor 
1961, 1966 och 1968. Där fanns krav på skydd mot långvarig stötvåg med 
två olika styrkor, nskr 0,5 och nskr 1,0, vilket ger skydd mot stötvåg från 
kärnvapen, beroende på laddning och avstånd från detonationsplatsen. 
Skydd mot strålning nämns dock inte i Nskr. Kravet på vägg- och bjälklags-
tjocklek för nskr 1,0 var 250 resp. 200 mm och för nskr 0,5 200 resp. 160 
mm. Skyddsrum belägna under mark klarade med dessa krav skyddet mot 
kvarvarande strålning, även om det inte ingick som en dimensionerande pa-
rameter. Eftersom de flesta skyddsrum byggdes under mark blev därför 
skyddet mot joniserande strålning ofta bra. 

 

Figur A.1a Skyddsrum typ Askr. Hela skyddsrummet ligger under mark. Luft-
intag och reservutgång går via kanaler respektive stigschakt upp 
ovan mark. Skyddet mot joniserande strålning är p.g.a. placeringen 
under mark tillräckligt. 
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A.2 Bestämmelser TB 74, TB 78 och SR under perio-
den 1974 och framåt 

I 1972 års försvarsbeslut sades bl.a. att befolkningen bör ges skydd mot se-
kundära verkningar i vårt land av ABC-stridsmedel (i dag benämnt CBRN-
stridsmedel) som använts utanför våra gränser och även ha möjlighet till 
fortsatt försvar vid en insats av ett fåtal kärnladdningar inom landet. Det di-
mensionerande skyddet mot joniserande strålning skulle således i huvudsak 
baseras på åskådarfallet. 
 
Skydd mot B- och C-stridsmedel uppnås i princip genom kravet på gastäthet 
och på att det finns filter vid luftintagen. Det kravet har gällt i alla moderna 
skyddsrum, varför skyddsåtgärder som uppfyller dessa krav inte uppfattats 
som en merkostnad. Som filter infördes sandfång och det skyddar bra mot 
långvarig stötvåg och man slipper en särskild stötvågsventil. I efterhand har 
det visat sig att sandfilter vid olämplig placering kan bli fyllda med vatten 
och då fungerar de inte. Införandet av sandfilter var dock en följd av kravet 
på ABC-skydd.  
 
Kravet på skydd mot konventionella vapen medförde i de flesta fall också 
att man fick erforderligt skydd mot A-stridsmedel i form av joniserande 
strålning eftersom både skydd mot splitter och joniserande strålning är av-
hängiga av massan hos skyddande byggdelar. Man kunde således erhålla 
skydd mot såväl kärnvapen som B- och C-stridsmedel utan stora merkost-
nader om man klarade skyddet mot konventionella stridsmedel. Eftersom 
merparten skyddsrum låg under mark var såväl skyddet mot splitter som 
mot joniserande strålning tillräckligt bra med denna utformning. Oskyddade 
delar av skyddsrummet, som var exponerade mot det fria, hade dock, med 
de relativt tunna väggkonstruktionerna som Nskr anvisade, ett bristfälligt 
skydd både mot splitter och joniserande strålning. 
 
I Tekniska bestämmelser för normalskyddsrum, TB 74, som kom efter 1972 
års försvarsbeslut framhölls för första gången i en skyddsrumsbestämmelse 
att skyddsrummen skulle klara skydd mot såväl konventionella vapen som 
B- och C-stridsmedel och kärnvapen. Skyddet mot långvarig stötvåg innebar 
skydd mot kärnvapen som detonerade inom landet. Även i TB 74 finns det 
två typer av skyddsrum, typ D, som motsvarar nskr 1,0 och typ E som mot-
svarar nskr 0,5. Även kraven på omslutande konstruktioner var desamma 
som för Nskr, varför skyddet för skyddsrum under mark var tillräckligt, me-
dan väggar och tak mot det fria inte hade tillräckligt skydd. Under giltig-
hetstiden för TB 74 byggdes dock fortfarande merparten skyddsrum under 
mark. 
 
1977 års försvarsbeslut avviker inte från 1972 års vad avser skydd mot 
kärnvapen. I efterföljande skyddsrumsbestämmelse, TB78, sägs dock att 
”Skyddsrummet skall ge avsett skydd mot direkta och indirekta verkningar 
av olika stridsmedel såsom konventionella vapen, kärnvapen samt biolo-
giska och kemiska stridsmedel (BC-stridsmedel). Till direkta verkningar hör 
bl.a. splitter, övertryck från stötvåg genom luft och mark, joniserande (ra-
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dioaktiv) strålning samt verkningar av biologiska och kemiska stridsmedel. 
Indirekta verkningar är husras, brand och radioaktivt nedfall i form av luft-
buret stoft.”  
 
I TB 78 har man beaktat dessa formuleringar i form av väsentligt kraftigare 
dimensioner på oskyddade omslutande byggdelar. I och med TB 78 infördes 
nya planeringsbestämmelser för skyddsrumsproduktion, vilka medförde ett 
ökat krav på fredsanvändning av skyddsrummen och möjligheter till samut-
nyttjande för flera fastigheter. Skyddsrummen kom därför i betydligt större 
utsträckning att hamna ovan mark, vilket medförde ett direkt behov av de 
skärpta kraven på oskyddade konstruktionsdelar, liksom på inverkan av ras 
av ovanliggande byggnad. 

 
Figur A.2a Sektion genom skyddsrum typ TB 78. Delar ovanför mark dimen-

sioneras för högre last från stötvåg och har krav på kraftigare 
konstruktioner. Detta medför även förstärkt skydd mot joniserande 
strålning. 

 
I de vanliga konstruktionsbestämmelserna, Svensk Bygg Norm, SBN, kom 
1979 krav på att beakta inverkan av fortskridande ras, vilket hade initierats 
av gasolyckan vid Ronan Point år 1968 då ett hörn av en prefabricerad 
byggnad i London störtade samman sedan väggarna i en våning slagits ut. I 
skyddsrumsbestämmelserna kom 1978 ett motsvarande krav på att dimen-
sionera för raslast. 
 
I skyddsrumsförordningen (1979:90) stod i 15 § ”Ett skyddsrum skall ut-
formas så att det motstår en långvarig luftstötvåg med ett övertryck om 0,05 
megapascal (MPa) och så att strålningsnivån i skyddsrummet från radio-
aktivt nedfall blir högst en fyrtiondedel av strålningsnivån i det fria.” 
 
TB78 utgåva 2, som kom 1982, hade dock inte förändrat kraven på skydd 
mot vare sig kärnvapen eller konventionella vapen. Den var i huvudsak för-
anledd av att man vid konstruktionsarbete började dimensionera för brottlast 
med användande av partialkoefficienter samt att det vid tillämpning av 
TB78 framkommit kunskap som det var angeläget att införa i bestämmel-
serna. Dock infördes det inget specifikt föranlett av skyddet mot kärnvapen. 
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Skyddsrumsregler SR, första utgåvan utkom 1992. Dessa regler var upp-
byggda kring ett antal föreskrifter kopplade till funktionskrav, till vilka det 
fanns godtagna tekniska lösningar. I dessa skyddsrumsregler redovisades för 
första gången ett direkt krav på att joniserande strålning i medeltal i skydds-
rummet får vara högst 2,5 % av strålningen utanför. Detta är ett krav utifrån 
funktionen skydd mot joniserande strålning. Tidigare skyddsrumsbestäm-
melser har i huvudsak bestått av en uppsättning tekniska lösningar utan att 
närmare specificera vad de skyddade mot. I SR utgåva 1 gavs dock ingen 
redovisning av, hur kontrollen av att kravet på skydd mot joniserande strål-
ning uppfylldes, skulle gå till.  
 
I nästa skyddsrumsbestämmelse, Skyddsrumsregler SR, Produktion och 
vidmakthållande, vilken utkom 1998, finns såväl ett krav på skydd mot joni-
serande strålning, som en uppsättning formler med hjälp av vilka man kan 
kontrollera huruvida kravet uppfylls. Dessa formler redovisas i denna rap-
port. De presenterades första gången i ett PM, Modell för bedömning av 
strålskydd i skyddsrum, 1998. Skyddsrumsregler SR utkom med en tredje 
utgåva 2003, SR 03 och en fjärde utgåva 2006, SR 06 och i dessa kvarstår 
samma utformning av reglerna för skydd mot joniserande strålning. 
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Bilaga B Exempel på beräkning av skydd mot 
joniserande strålning 

Exempel B1  Skyddsrum 120 platser 
Exemplet är ett 120 platsers skyddsrum med måtten 7,5*14,4 m2, höjd 2,1 
m, se figur B1a. (2,1 m är max höjd vid kontrollberäkning) 

 
Figur B1a Exempel B1. med skyddande väggar och bjälklag på två sidor. 
 
I tabell B1a redovisas strålningberäkningen för skyddsrummet utan inverkan 
av byggdelar som ligger utanför skyddsrummet. 
 
I tabell B1b redovisas samma strålningsberäkning men där inverkan av om-
givande väggar tagits med. 
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Tabell B1a Exempel B1. Skyddsrum med 120 platser ovan mark enligt figur 
B.1a. Skyddande konstruktioner utanför skyddsrummet är inte med-
tagna i denna första kontroll. 

 
Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici-Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
                

Vägg1 
14,4*2,1=30,

2        
  350 btg  30,2-1,9=28,3 0,020 1,00 0,566    

  BE8x8  3*0,64=1,9 0,045 1,00 0,086 0,653 0,022
          

Vägg2 7,5*2,1=5,8        
  350 btg  15,8-0,6=15,2 0,020 1,00 0,304    
  BE 8x8  0,6 0,045 1,00 0,029 0,333 0,021
          

Vägg3 
14,4*2,1=30,

2        
  350 btg  30,2-4,8-0,3=25,1 0,020 1,00 0,502    
  SRD 23x21  4,8 0,147 1,00 0,710    
  SP 4x4  0,3 0,147 1,00 0,047 1,259 0,042
          

Vägg4 7,5*2,1=15,8        
  350 btg  15,8-1,9=13,9 0,020 1,00 0,277    
  SRD 9x21  1,9 0,147 1,00 0,278 0,555 0,035
          

Bjälklag 
7,5*14,4=108

,0        
  300 btg  108,0 0,033 1,00 3,564 3,564 0,033
  
 

As=ΣAb  = 200,1m2 Ss=ΣSb= 6,364
        

     λs=Ss/As= 0,032  > 0,025 
 
Detta är inte tillåtet. Däremot är varje byggdels relativa strålning λb < 0,050, 
vilket uppfyller kravet. 
 
Räkna även med omgivande byggdelar! Dessa är min 0,15 m betongväggar 
med max 5 % öppningar utanför vägg 3 och 4 och min 150 betongbjälklag 
ovanför hela skyddsrummet. Denna beräkning redovisas i tabell B.1b. 
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Tabell B1b Exempel B1. Skyddsrum med 120 platser ovan mark enligt figur 
B1a. Skyddande konstruktioner utanför skyddsrummet är medtagna 
vid denna beräkning. 

Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici-Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
                

Vägg1 
14,4*2,1=30,

2        
      

Vägg1 
14,4*2,1=30,

2        
  350 btg   30,2-1,9=28,3 0,020 1,00 0,566    

  BE8x8   3*0,64=1,9 0,045 1,00 0,086 0,653 0,022
      

Vägg2 7,5*2,1=15,8        
  350 btg   15,8-0,6=15,2 0,020 1,00 0,304    
  BE 8x8  0,6 0,045 1,00 0,029 0,333 0,021
      

Vägg3 
14,4*2,1=30,

2        
  350 btg  30,2-4,8-0,3=25,1 0,020 0,25 0,125    
  SRD 23x21  4,8 0,147 0,25 0,178    
  SP 4x4  0,3 0,147 0,25 0,012 0,315 0,010
      

Vägg4 7,5*2,1=15,8        

  350 btg   15,8-1,9=13,9 0,020 0,25 0,069    
  SRD 9x21  1,9 0,147 0,25 0,069 0,139 0,009
      

Bjälklag 
7,5*14,4=108

,0        
  300 btg  108,0 0,033 0,25 0,891 0,891 0,008
  

As=ΣAb  = 200,1m2 Ss=ΣSb= 2,330
        

     λs =Ss/As= 0,012  < 0,025 
 
Nu är såväl kraven på λs och λb uppfyllda och skyddsrummet uppfyller väl 
kravet på maximalt tillåten relativ strålning. 
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Exempel B2  Skyddsrum 60 platser 
Detta exempel består av ett 60 platsers garageskyddsrum med måtten 
4,8*11,1 m2, höjd 2,1 m, se figur B2. 
 

 
 
Figur B2a Exempel B2. Garageskyddsrum med 60 platser.  
 
I tabell B2a redovisas strålningsberäkningen för skyddsrummet som det ser 
ut på figur B2a. I tabell B2b redovisas samma beräkning men där har dör-
rarna förstärkts med splitterskyddsplåtar till SRD  S.  
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Tabell B2a Exempel B2. Garageskyddsrum med 60 platser ovan mark enligt fi-
gur B2a. 

 
Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici- Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
                

Vägg1 11,1*2,1=23,3            
  350 btg  23,3-0,6=22,7 0,020 1,00 0,453    
  BE8x8  0,6 0,045 1,00 0,029 0,482 0,021
              

Vägg2 4,8*2,1=10,1            
  350 btg   10,1-5,0=5,1 0,020 1,00 0,101    
  SRD 23x21  5,0 0,147 1,00 0,738 0,839 0,083
              

Vägg3 11,1*2,1=23,3            
  350 btg  23,3 0,020 1,00 0,466 0,466 0,020
              

Vägg4 4,8*2,1=10,1            
  350 btg   10,1-1,9=8,2 0,020 1,00 0,163    
  SRD 9x21  1,9 0,147 1,00 0,282 0,445 0,044
              

Bjälklag 4,8*11,1=53,3            
  350 btg  53,3 0,020 1,00 1,066 1,066 0,020
        
        

As=ΣAb  = 120,1m2   Ss=ΣSb= 3,299 
      

     λs=Ss/As= 0,027  > 0,025 
 

λs är således för stort. Dessutom är relativa strålningen λb> 0,050 för vägg 2 
med SRD 23x21. 
 
Sätt skyddsplåtar på dörrarna! Denna beräkning redovisas i tabell B2b. I fi-
gur B2a byts SRD-dörrarna ut mot SRD S-dörrar, dvs. dörrar med skydds-
plåtar, varigenom dessa får en koefficient dk= 0,081. 
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Tabell B2b Exempel B2. Garageskyddsrum med 60 platser ovan mark enligt fi-
gur B2a, men med skyddsplåtar på dörrarna 

 
Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici- Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
         

Vägg1 11,1*2,1=23,3       
  350 btg  23,3-0,6=22,7 0,020 1,00 0,453   
  BE8x8  0,6 0,045 1,00 0,029 0,482 0,021
         

Vägg2 4,8*2,1=10,1       
  350 btg   10,1-5,0=5,1 0,020 1,00 0,101   
  SRD 
23x21S  5,0 0,081 1,00 0,407 0,508 0,050
         

Vägg3 11,1*2,1=23,3       
  350 btg  23,3 0,020 1,00 0,466 0,466 0,020
         

Vägg4 4,8*2,1=10,1       
  350 btg   10,1-1,9=8,2 0,020 1,00 0,163   
  SRD 9x21S  1,9 0,081 1,00 0,156 0,319 0,032
         

Bjälklag 4,8*11,1=53,3       
  350 btg  53,3 0,020 1,00 1,066 1,066 0,020

As=ΣAb = 120,1m2   Ss=ΣSb= 2,841 
      

     λs=Ss/As= 0,024  < 0,025 
 

Nu uppfylls kravet på den relativa strålningen för varje skyddsdel, λb < 
0,050, liksom kravet på λs för hela skyddsrummet. Splitterskyddsplåtarna på 
dörrarna erfordras även för att uppfylla kravet på att dörrarna skall ha split-
terskydd i exponerat läge. 
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Exempel B3  Skyddsrum 30 platser 
Exemplet är ett 30 platsers garageskyddsrum med måtten 4,8*6,5 m2, höjd 
2,1 m, se figurB3a. Skyddsrumsdörrarna har splitterskyddsplåtar. 
 

 
Figur B3a Exempel B3. Garageskyddsrum med 30 platser och splitterskydds-

plåtar på dörrarna. 

 
Tabell B3a 30 platsers garageskyddsrum med måtten 4,8*6,5 m2, höjd 2,1 m, 

se figur B3a. Splitterskyddsplåtar på SRD 

Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici- Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
                
Vägg1 6,5*2,1=13,7            
  350 btg  13,7-0,6=13,1 0,020 1,00 0,262    
  BE8x8  0,6 0,045 1,00 0,029 0,291 0,021
              
Vägg2   4,8*2,1=10,1            
  350 btg   10,1-5,0=5,1 0,020 1,00 0,101    
  SRD 
23x21S  5,0 0,081 1,00 0,407 0,508 0,050
              

Vägg3 6,5*2,1=13,7            
  350 btg  13,7 0,020 1,00 0,273 0,273 0,020
              

Vägg4   4,8*2,1=10,1            
  350 btg   10,1-1,9=8,2 0,020 1,00 0,163    
  SRD 9x21S  1,9 0,081 1,00 0,156 0,319 0,032
              

Bjälklag   4,8*6,5=31,2            
  350 btg  31,2 0,020 1,00 0,624 0,624 0,020
        
        

As=ΣAb  = 78,8m2   Ss=ΣSb= 2,014 
       

     λs=Ss/As= 0,026  > 0,025 
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BE = igensättning med betongelement 
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Den relativa strålningen för hela skyddsrummet är för hög trots skyddsplåtar 
på dörrarna. Den relativa strålningen för varje byggdel klarar dock kravet. 
 
Det går således inte att bygga ett 30 personers skyddsrum med garageport 
ovan mark. 
 
Byt ut den stora dörren mot en mindre! Då går skyddsrummet att använda 
som lokal, förråd m.m. men inte som garage, se figur B3b. 

 
 
Figur B3b Exempel B3 där den stora garageporten har bytts till en vanlig 

skyddsrumsdörr. Samtliga dörrar har splitterskyddsplåtar. 
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Tabell B3b 30 platsers skyddsrum med måtten 4,8*6,5 m2, höjd 2,1 m, se figur 
B3b. Den stora dörren i figur B3a har bytts till en vanlig enkelflyglig 
skyddsrumsdörr. 

Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici- Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
                
Vägg1 6,5*2,1=13,7            

  350 btg  
 13,7-

0,6=13,1 0,020 1,00 0,262    
  BE8x8  0,6 0,045 1,00 0,029 0,291 0,021
              

Vägg2 4,8*2,1=10,1            
  350 btg   10,1-2,3=7,8 0,020 1,00 0,155    
  SRD 
11x21S  2,3 0,081 1,00 0,190 0,344 0,034
              

Vägg3 6,5*2,1=13,7            
  350 btg  13,7 0,020 1,00 0,273 0,273 0,020
              

Vägg4   4,8*2,1=10,1            
  350 btg   10,1-1,9=8,2 0,020 1,00 0,163    
  SRD 9x21S  1,9 0,081 1,00 0,156 0,319 0,032
              

Bjälklag   4,8*6,5=31,2            
  350 btg  31,2 0,020 1,00 0,624 0,624 0,020
        
    

As=ΣAb  = 78,8m2   Ss=ΣSb= 1,851  
       

     λs=Ss/As= 0,023   < 0,025 
 
Nu uppfylls såväl kravet på λs som på λb. Ett 30 personers friliggande 
skyddsrum ovan mark kan således uppfylla kravet på maximalt tillåten rela-
tiv strålning om det utförs med två enkelflygliga dörrar med splitterskydds-
plåtar. 
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Exempel B4  Skyddsrum 120 platser med stort antal 
skyddsplåtar 

Exemplet är ett 120 platsers skyddsrum lika exempel 1 men med 3 st 
SP 8x12 i vägg 1 och 2 st i vägg 2 samt 350 betongbjälklag. Således inget 
bjälklag ovanför skyddsrummet. Däremot fortsätter betongbjälklaget utanför 
skyddsrummet, vilket är en förutsättning för att få tillgodoräkna sig väg-
garna utanför. 
 

 
 
Figur B4a Exempel B4. Motsvarande skyddsrum som i exempel B1 men med 

ett stort antal fönsteröppningar igensatta med SP 8x12. 
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Tabell B4a  120 personers skyddsrum med ett stort antal fönsteröppningar igen-
satta med skyddsplåtar. 

Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici-Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
                

Vägg1 
14,4*2,1=30,

2            

  350 btg  
 30,2-0,6-
2,9=26,7 0,020 1,00 0,534    

  BE8x8  0,6 0,045 1,00 0,029    
  SP8x12  2,9 0,147 1,00 0,423 0,987 0,033
              

Vägg2 7,5*2,1=15,8            

  350 btg  
 15,8-0,6-
1,9=13,3 0,020 1,00 0,266    

  BE 8x8  0,6 0,045 1,00 0,029  
  SP8x12  1,9 0,147 1,00 0,282 0,577 0,037
              

Vägg3 
14,4*2,1=30,

2            
  350 btg  30,2-4,8-0,3=25,1 0,020 0,25 0,125    
  SRD 23x21  4,8 0,147 0,25 0,178    
  SP 4x4  0,3 0,147 0,25 0,012 0,315 0,010
              

Vägg4 7,5*2,1=15,8            

  350 btg   15,8-1,9=13,9 0,020 0,25 0,069    
  SRD 9x21  1,9 0,147 0,25 0,069 0,139 0,009
              

Bjälklag 
7,5*14,4=108

,0            
  350 btg   108,0 0,020 1,00 2,160 2,160 0,020
        
        

As=ΣAb  = 200,0m2   Ss=ΣSb= 4,177 

       

     λs=Ss/As= 0,021  < 0,025 
 
Såväl kravet på relativ strålning för varje byggdel, λb < ,050, som för hela 
skyddsrummet uppfylls. Skyddsrummet uppfyller således kravet på maxi-
malt tillåten relativ strålning med relativt många fönsteröppningar igensatta 
med skyddsplåtar. 
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Bilaga C Exempel som visar modellen för beräk-
ning av strålskydd tillämpad på ett ut-
rymme i ett bostadshus 

I avsnitt 6.5 redovisas i tabell 6.5a skyddsfaktorer hos olika bostadshus. 
Dessa har beräknats med datorprogrammet KVAST. Syftet med dessa be-
räkningar har inte varit att kontrollera skyddsförmågan hos enskilda skydd 
utan mer att ge beräkningsunderlag för hur stor andel av befolkningen som 
kommer att drabbas av strålskador vid en viss radioaktiv beläggning. 
 
För att kontrollera den i denna rapport framtagna modellen för beräkning av 
skydd mot joniserande strålning har ett bostadsrum uppe i en byggnad kon-
trollerats. Utrymmet visas i figur C1a och beräkningen av strålskyddet visas 
i tabell C1a. 

 
Figur C1a Exempel C1. Utrymme på 20 m2 uppe i bostadshus med tre väggar 

mot annan del av byggnaden med omslutande betongväggar och 
med en vägg mot fasad. Det är flera våningar med betongbjälklag 
under och ovanför. Innerväggarna består av 160 betong, bjälklagen 
av 180 betong och fasaden av 160 betong + 100 lättbetong. 
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Tabell C1a Utrymme på 20 m2 i bostadshus enligt figur C1a. Enligt förutsättning-
arna för datorprogrammet KVAST räknas endast strålning genom 
bjälklag ovanför det aktuella utrymmet. Denna strålning kommer från 
radioaktiv beläggning på byggnadens tak. 

Byggdel Totalarea Delarea Koeffici- Koeffici- Strålnings- Strålnings- Relativ 
      ent för  ent för  area för  area för  strålning 
      skydds- skydd  betraktad betraktad för  

      
del utanför skyddsdel byggdel betraktad 

byggdel 

  Ab Ak dk kk Sk=dk*kk*Ak Sb λb 
                

Fasadvägg 5,0*2,1= 10,5             
 160btg+  
 100 lbtg   10,5-2*1,2= 8,1 0,117 1,00 0,948     
 Fönster  
 1,0x1,2   2*1,2=  2,4 1,000 1,00 2,400 3,348 0,319 
               

Innerv 1 4,0*2,1=   8,4            
 160 btg   8,4-2,5= 5,9 0,147 0,25 0,216     
 Dörr1,0x2,1   2,5 1,000 0,25 0,630 0,846 0,101 
               

Innerv 2 5,0*2,1= 10,5            
 160 btg   10,5-2,5= 8,0 0,147 0,25 0,293     
 Dörr1,0x2,1   2,5 1,000 0,25 0,630 0,923 0,088 

               

Innerv 3 4,0*2,1=   8,4            
 160 btg   8,4 0,147 0,25 0,309 0,309 0,037 

               

Takbjälklag 5,0*4,0= 20,0            
 180 btg   20,0 0,096 0,25 0,480 0,480 0,024 
               

As=ΣAb  = 57,8 m2   Ss= ΣSb  = 5,906  
        

     λs=Ss/As = 0,102  
 
λs= 0,10 vilket ligger i överkantkant av intervallet 0,01 – 0,1, flerbostads-
hus, enligt tabell 6.5a. En beräkning med dataprogrammet KVAST hade ta-
git med inverkan av hur många bjälklag det ligger ovanför det aktuella ut-
rymmet och att strålningen från marken inte går vinkelrätt mot väggarna 
utan mer snett uppåt. En beräkning utförd med KVAST för detta utrymme 
borde därför ha gett ett något lägre värde för den relativa strålningen för ut-
rymmet. Utan att vara beräknad på samma noggranna sätt som med data-
programmet KVAST, visar ändå detta framräknade värde på att modellen 
ger beräkningsresultat i samma storleksordning. 
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Bilaga D Strålningsberäkning enligt SR. 
Beskrivning av beräkningsprogram  
med beräkningsexempel 

Reduktion av strålning enligt SR 3:32 
Godtaget utförande enligt SR 3:32: 
Lokalen skall utformas så att joniserad strålning utanför lokalen inte kan 
komma in i större mängd än i medeltal 2,5 procent av strålningen utanför. 
Den relativa strålningen för utrymmet och dess olika delar skall därvid be-
räknas enligt formel 3:32a-b. 
 
Strålningsberäkningen skall avse väggar och tak, medan golvet inte behöver 
beaktas. Vid beräkning av väggareor skall vägghöjden alltid sättas till 
2,10 m. Strålningen antas gå vinkelrätt mot respektive konstruktionsdel. 
Komponenter med mindre area än 0,04 m2 behöver inte beaktas. Beräkning 
av den relativa strålningen behöver inte göras om hela utrymmet ligger un-
der omgivande marknivå och har en ovanförliggande byggnad. 
 
Programbeskrivning: 
Programmet utför beräkning av relativ strålning enligt SR kapitel 3:32. De 
byggnadsdelar som betraktas är takplattan inklusive öppningar samt utrym-
mets begränsningsväggar inklusive öppningar intill en höjd av 2,1 m över 
golvet. Vid utrymmen i två plan beräknas väggarean intill en höjd av 2,1 m 
över respektive golvnivå. Motfyllda begränsningsväggar skall medräknas 
vid angivande av väggareor. 
 
Beteckningar: 
λb =  Relativ strålning för betraktad byggnadsdel, dvs. varje vägg samt ta-

ket. 
λb =  Sb/Ab < 0,050 (formel 3:32a i SR) 
Sb =  Strålningsarea för betraktad byggnadsdel. Sb = Summa Sk. 
 (del av formel 3:32c i SR) 
Sk =  Strålningsarea för varje del av betraktad byggnadsdel. 
Sk =  dk * kk * Ak (del av formel 3:32c i SR) 
dk =  Koefficient för stommen enligt SR tabell 3:32a. 
kk =  Koeffient för skydd utanför utrymmet enligt SR tabell 3:32a. 
Ak =   Area på betraktad del, mätt från insidan. 
Ab =  Area för betraktad byggdel, mätt från insidan. 
Ab =  summa Ak. 

(Observera att för väggar och öppningar i väggar är det endast delen 
inom 2,1 m från golv som skall medräknas). 

λs =  Relativ strålning för hela utrymmet. λb = Ss/As < 0,025 vid förstärkt 
skydd. (del av formel 3:32c i SR) 
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Ss =  Relativ strålningsarea för hela utrymmet. Ss = summa Sb. 
As =  Total area för utrymmet. As = summa Ab. 
 
Anvisningar för programkörning: 
Programmet startas genom att start.xls öppnas i Excel. Genom att trycka på 
startknappen hoppar programkörningen över till beräkningsfil ber_stralning. 
Programdel start.xls har till funktion att åstadkomma att man hamnar i bör-
jan på beräkningsfilen ber_stralning.xls. 
 
1. Fil ber_stralning.xls börjar med en kort beskrivning av programmet. 
2. Efter beskrivningen trycks knapp ”Fortsätt” in. Knapptryckningen med-

för att alla gamla beräkningar nollställes och hopp till blad ”Objekts-
uppgifter sker. 

3. Objektsnamn samt antal väggar matas in. 
4. Tryck in knapp ”Takplatta”. Medför hopp till beräkningsblad Takplatta. 
5. Area på respektive del av takplattan med hänsyn till skyddande 

konstruktion inmatas. I nedre del av bladet kan man se om takplattan 
uppfyller kraven enligt SR. Om kraven uppfylles gå till punkt 6, annars 
måste justering av konstruktionen ske. 

6. Tryck på knapp ”Vägg 1”. 
7. Area på respektive del av väggen exklusive öppningar med hänsyn till 

skyddande konstruktion inmatas. Därefter inmatas antal öppningar för 
respektive del med hänsyn till skyddande konstruktion och eventuellt 
strålningsskyddande splitterskydd. I nedre del av bladet kan man se om 
väggen uppfyller kraven enligt SR. Om kraven uppfylles gå till punkt 8, 
annars måste justering av konstruktionen ske. 

8. Om nästa väggnummer är < nummer inom ruta tryck på knapp ”Gå till 
nästa vägg” annars tryck på knapp ”Gå till sammanfattning” 

9. Om knapp ” knapp ”Gå till nästa vägg” väljes upprepas steg 7 osv. 
10. Vid blad Sammanfattning kan man se om utrymmet uppfyller kraven 

för grundskyddat respektive förstärkt utrymme eller ej. Om det inte 
uppfyller kraven måste någon av parametrarna justeras tills kraven upp-
fylls. 

11. Om alla kraven är uppfyllda tryck på knapp ”Formatera utskrift”. 
12. Ange antal väggar genom att trycka på knapp med rätt väggantal. 

Funktionen hos knapparna är att formatera utskriften så att rätt antal si-
dor anges vid utskriften. Formateringen medför också att förhands-
granskningen kan ske med rätt sidantal. Om formatering ej sker kom-
mer utskriften att innehålla 15 st väggar oberoende om dessa utnyttjas 
eller ej. Efter formatering kan utskrift ske med vanliga utskriftskom-
mandon i Excel. 

13. Programmet avslutas genom att trycka på ”Arkiv/Avsluta”. 
14. Programdelen start.xls avslutas lika punkt 13. 
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Beräkningsexempel: 
Strålningsberäkning för ett rektangulärt skyddsrum helt ovan mark med in-
nermåtten LxBxH = 10,0*6,0*3,0 m skall beräknas. 
 
Takplattan som till hälften skyddas av ett ovanförliggande betongbjälklag 
utförs 300 mm tjockt under det skyddande betongbjälklaget och 350 mm i 
övrigt. 
 
Skyddsrummet har 1 st skyddsrumsdörr SRD24x24 samt 2 st igensättningar 
med betongelement på ena långsidan (Vägg 1). Väggen är oskyddad och 
belägen direkt mot det fria varför strålningsskydd av SRD-dörren krävs. 
 
På den andra långsidan (Vägg 2) finns 4 st skyddsplåtar SP8x12. 2,0 m av 
vägglängden inklusive 1 st SP8x12 är skyddade av en 150 mm betongvägg. 
 
På den ena gaveln (Vägg 3) som är helt oskyddad finns 1 st SRD11x21. 
 
På den andra gaveln (Vägg 4) som är helt oskyddad finns inga öppningar. 
 
Alla väggar är 350 mm tjocka. 
 
Beräkning: 
Takplatta 
Area Ab = 6,0*10,0 = 60,0 m2. 
Skyddad area = 30,0 m2. Oskyddad area = 30,0 m2. 
 
Sb = ΣSk = dk * kk * Ak = 0,020 * 0,25 * 30,0 +0,033 * 1,00 * 30,0 = 1,14 
λb = Sb / Ab = 1,14/60,0 = 0,019 < 0,050 vilket ger att takplattan uppfyller 
SR:s krav. 
 
Vägg 1 
ASRD = 2,10 * 2,41 = 5,061 m2 
Sk SRD = 0,081 * 1,0 * 5,061 = 0,4099 
A BTG element = 2 * 0,8 * 0,8 = 1,28 m2 
Sk BTG element = 0,045 * 1,00 * 1,28 = 0,0576 
ABetongvägg = 10,0 * 2,10 – 5,061 – 1,28 = 14,659 m2 
Sk BTG vägg = 0,020 * 1,00 * 14,659 = 0,29318 
Sb = ΣSk = 0,4099 + 0,0576 + 0,29318 = 0,7607 
λb = Sb / Ab = 0,7607/21,0 = 0,036 < 0,050 vilket ger att vägg 1 uppfyller 
SR:s krav. 
 
Vägg 2 
ASP8x12 skyddad = 0,8 * 1,2 = 0,96 m2 
Sk SP8x12 skyddad = 0,147 * 0,25 * 0,96 = 0,0353 
A SP8x12 oskyddad = 3 * 0,8 * 1,2 = 2,88 m2 
Sk SP8x12 oskyddad = 0,147 * 1,0 * 2,88 = 0,4234 
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A BTG skyddad = 2 * 2,1 – 0,96 = 3,24 m2 
Sk BTG skyddad = 0,020 * 0,25 * 3,24 = 0,0162 
A BTG oskyddad = 8 * 2,1 – 2,88 = 13,92 m2 
Sk BTG oskyddad = 0,020 * 1,00 * 13,92 = 0,2784 
Sb = ΣSk = 0,0353 + 0,4234 + 0,0162 + 0,2784 = 0,7533 
λb = Sb / Ab = 0,7533/21,0 = 0,036 < 0,050 vilket ger att vägg 2 uppfyller 
SR:s krav. 
 
Vägg 3 
ASRD = 1,11 *2,10 = 2,331 m2 
Sk SRD = 0,147 * 1,00 * 2,331 = 0,3427 
A BTG oskyddad = 6 *2,1 – 2,331 = 10,269 m2 
Sk BTG oskyddad = 0,020 * 1,00 * 10,269 = 0,2054 
Sb = ΣSk = 0,3427 + 0,2054 = 0,5481 
λb = Sb / Ab = 0,5481/12,60 = 0,044 < 0,050 vilket ger att vägg 3 uppfyller 
SR:s krav. 
 
Vägg 4 
A BTG oskyddad = 6 *2,1 = 12,60 m2 
Sk BTG oskyddad = 0,020 * 1,00 * 12,60 = 0,2520 
Sb = ΣSk = 0,2520 
λb = Sb / Ab = 0,2520/12,60 = 0,020 < 0,050 vilket ger att vägg 4 uppfyller 
SR:s krav. 
 
Relativ strålning enligt SR 3:32b 
λs = Ss / As 
Ss = ΣSb = 1,14 + 0,7607 + 0,7533 + 0,5481 + 0,2520 = 3,4541 
As = 6,0 * 10,0 + 2 * 2,1 * 10,0 + 2 * 2,1 * 6,0 = 127,2 m2 
λs = Σs / As = 3,4541/127,2 = 0,027 > 0,025 vilket ger att skyddsrummet ej 
uppfyller SR:s krav. 
 
Se motsvarande beräkningsdel 1 med programmet. 
 
Genom att för vägg 1 ändra SRD24x24 till SRD11x21 samt slopa 1 st öpp-
ning med betongelement samt för vägg 2 slopa 1 st oskyddad SP8x12 er-
hålles: 
 
Vägg 1 
ASRD = 2,10 * 1,11 = 2,331 m2 
Sk SRD = 0,081 * 1,0 * 2,331 = 0,1888 
A BTG element = 0,8 * 0,8 = 0,64 m2 
Sk BTG element = 0,045 * 1,00 * 0,64= 0,0288 
ABetongvägg = 10,0 * 2,10 – 2,331 – 064 = 18,029 m2 
Sk BTG vägg = 0,020 * 1,00 * 18,029 = 0,3606 
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Sb = ΣSk = 0,1888 + 0,0288 + 0,3606 = 0,5782 
λb = Sb / Ab = 0,5782/21,0 = 0,028 < 0,050 vilket ger att vägg 1 uppfyller 
SR:s krav. 
 
Vägg 2 
ASP8x12 skyddad = 0,8 * 1,2 = 0,96 m2 
Sk SP8x12 skyddad = 0,147 * 0,25 * 0,96 = 0,0353 
ASP8x12 oskyddad = 2 * 0,8 * 1,2 = 1,92 m2 
Sk SP8x12 oskyddad = 0,147 * 1,0 * 1,92 = 0,2822 
ABTG skyddad = 2 * 2,1 – 0,96 = 3,24 m2 
Sk BTG skyddad = 0,020 * 0,25 * 3,24 = 0,0162 
ABTG oskyddad = 8 * 2,1 – 1,92 = 14,88 m2 
Sk BTG oskyddad = 0,020 * 1,00 * 14,88 = 0,2976 
Sb = ΣSk = 0,0353 + 0,2822 + 0,0162 + 0,2976 = 0,6313 
λb = Sb / Ab = 0,6313/21,0 = 0,030 < 0,050 vilket ger att vägg 2 uppfyller 
SR:s krav. 
 
Relativ strålning enligt SR 3:32b 
λs = Ss / As 
Ss = ΣSb = 1,14 + 0,5782 + 0,6313 + 0,5481 + 0,2520 = 3,1496 
As = 6,0 x 10,0 + 2 * 2,1 * 10,0 + 2 * 2,1 * 6,0 = 127,2 m2 
λs = Ss / As = 3,1496/127,2 = 0,025 < 0,025 vilket ger att skyddsrummet 
uppfyller SR:s krav. 
 
Se motsvarande beräkningsdel 2 med programmet. 
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