
NESA

Nationella expertrådet för sanering 
av radioaktiva ämnen



Historia och bakgrund

• Bildades 1992 från ett regeringsuppdrag som 
ett stöd till Statens Strålskyddsinstitut (SSI) 
– för att stödja SSI:s krisorganisation i 

saneringsfrågor.

• Tanken var att samla experter från flera olika 
kunskapsområden för att hjälpa SSI i 
saneringsfrågor efter kärnteknisk olycka.



Huvudmannaskap för NESA flyttat till MSB 
sommaren 2018

• Ett gemensamt beslut mellan SSM och MSB 
pga myndigheternas olika ansvar vid en 
kärnteknisk olycka.

• Vid förflyttningen har styrdokument 
uppdaterats och innehåller mål och vision som 
delas av deltagande myndigheter. 



Representanter i NESA 2018,

• FOI.
– (Torbjörn Nylén, Annika Tovedal)

• Jordbruksverket. 
– (Anders Landgren, Anja Bertilsson)

• Livsmedelsverket. 
– (Barbro Kollander, Kettil Svensson, Sara Gunnare)

• MSB. 
– (Pelle Postgård, Michael Wermelin, Karl Östlund)

• Strålsäkerhetsmyndigheten. 
– (Anna Maria Blixt Buhr, Pål Andersson)



Vision för NESA

• NESA:s vision är expertkunskap tillgänglig för 
svenska samhällets aktörer.



Definition av begreppet ”sanering”
• Åtgärder som gör det möjligt att åter använda mark, 

jordbruksmark, vatten, anläggningar och annan egendom 
som förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen. 

• åtgärder i livsmedelsproduktionen (inklusive dricksvatten) 
som syftar till att förhindra att radioaktiva ämnen når 
människan eller minska effekten av dessa.

• Åtgärder som syftar till att återställa områden så att de ur 
strålskyddssynpunkt blir beboeliga.

• Åtgärder som syftar till att rädda stora ekonomiska 
tillgångar, samt djur och natur. 



Uppdraget

• NESA:s uppdrag är att inhämta, förvalta, 
utveckla och sprida kunskap.



NESA:s Målbild

NESAs två huvudmål

• NESA ska förvalta och utveckla sin kunskap 
och kompetens inom området sanering.

• NESA ska vara välkänd grupp och ett stöd hos 
målgrupperna som dessa kan använda som 
kunskaps- och kompetensstöd när det finns 
behov.



Målgrupper

• Målgrupper
– Primärt länsstyrelser men också andra centrala 

myndigheter vid behov.

• NESA:s ska
– i ett kort- och långsiktigt perspektiv främst stödja 

länsstyrelser och andra centrala myndigheter med 
kunskap och kompetens. 



Arbetssätt

• Arbetar ur ett ”före-under-efter”-perspektiv
med utgångspunkt i saneringskampanjen.

– Ska kunna verka som ett ISF-stöd vid behov.

– Arbetsuppgifterna skall vara av den ”typen” som 
kräver flera myndigheters medverkan för att nå en 
bra lösning.



Före sanering

• bygga nätverk för att underlätta arbetet under 
en olycka, 

• att ta fram ny kunskap, 
• att bevara och omsätta redan befintlig 

kunskap, 
• bevaka internationella händelser och projekt 

som ger ny kunskap. 



Under Sanering

• ISF-stöd
• Inhämta lärdomar och erfarenheter vid 

sanering.
• Vara samlingspunkt för kunskaper.
• Agera rådgivare.



Efter Sanering

• Inhämta och följa upp erfarenheter från 
saneringen.

• Dokumentera saneringsprocessen och de 
delar som berör NESA.

• Verka för att långsiktigt bevara, informera och 
sprida kunskap kring
– Effekter av sanering.
– Långsiktiga konsekvenser av sanering.



Kontaktuppgifter NESA
• Ordf. Karl Östlund, karl.ostlund@msb.se , 010-240 3562, 070-652 0584

• Pelle Postgård, pelle.postgard@msb.se 010-2405036
• Michael Wermelin, michael.wermelin@msb.se 010-240 5037
• Anders Landgren, anders.landgren@jordbruksverket.se
• Torbjörn Nylén, torbjorn.nylen@foi.se
• Annika Tovedal, annika.tovedal@foi.se
• Barbro.kollander, barbro.kollander@slv.se
• Kettil Svensson, Kettil.svensson@slv.se
• Sara Gunnare, Sara.gunnare@slv.se
• Anna Maria Blixt Buhr, annamaria.blixtbuhr@ssm.se
• Pål Andersson, pal.andersson@ssm.se


