
 

EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK,  
Säkerhet och ledning av avancerade system, 
högskoleingenjör 15 hp 
SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målformuleringar och indikationer inför 
kärnkraftsövning 2017 	  

 
Framtagande av övningsmål för beredskapsövningen 2017 i 

samarbete med Oskarshamnsverkets kraftgrupp  
 
 
 

Lovisa Norman  
Tomas Olsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 
INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD MASKINTEKNIK



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Målformuleringar och indikationer inför 
kärnkraftsövning 2017 

 
av 
 

Lovisa Norman 
Tomas Olsson 

 

 

Examensarbete TMT 2016:27  
KTH Industriell teknik och management 

Tillämpad maskinteknik 
Mariekällgatan 3, 151 81 Södertälje 

 



 

  



 

 

 

 
 

 Examensarbete TMT 2016:27  

 

Målformuleringar och indikationer inför kärnkraftsövning 
2017 

   
  Lovisa Norman 

Tomas Olsson 

Godkänt 

2016-06-28 

Examinator KTH 

Bertil Wanner 
Handledare KTH 

Alexander Engström 
 Uppdragsgivare 

OKG 
Företagskontakt/handledare 

Roger Karlsson 

 

Sammanfattning 
Efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 sattes högre krav på beredskapsorganisationerna inom de 
svenska kärnkraftverken och stabsmetodik inom kärnkraftverken utvecklades. De medlemmar i 
beredskapsorganisationen som utför ett stabsarbete är olika experter som ansvarar över en viss 
funktion. Tillexempel är informationsledaren uppgift att hantera informationen externt och internt 
till berörda aktörer, myndigheter och personal. För att funktionerna ska utvecklats, arrangeras vart 
annat år kärnkraftsövningar på ett av de fungerade kärnkraftverken i Sverige. Detta för att 
beredskapsorganisationen ska kunna öva en god beredskap ifall en verklig händelse skulle inträffa.   
 
År 2017 kommer en stor övning ske på Oskarshamnsverkets kraftgrupp (OKG), övningen kommer 
att beröra många aktörer i Småland. För att OKG och aktörerna ska utvecklat åt samma mål, träffas 
man några gånger innan övningens start för att diskutera aktörsmålen framtagna för övningen. 
Aktörsmålen är mål som är uppsatta för övningens helhet. Inför kärnkraftsövningen 2017 har 
aktörsmålen redan fastställts, nu är det OKG och aktörernas uppgift att ta fram lokala mål samt 
indikationer som bör harmonisera med aktörsmålen. De framtagna målen för OKG i den här 
rapporten är baserade på äldre övningar, stabmedlemmarnas önskemål samt en enkätundersökning. 
Målen handlar om utrymning, stabsarbetet och att följa upp ett gammalt mål ifrån en tidigare 
övning.  
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Abstract 
The government had forced the preparedness organizations in the Swedish nuclear power plants to 
use stabs methods after the nuclear power plant accident in Harrisburg 1979. Those who working with 
stabs methods are experts which have a responsibility over a particular function, an example of this 
is the information leader that handles the information internally and externally. To develop the 
preparedness organization, they arranges every two year a nuclear power plant exercises on one of 
the two fully functional nuclear power plants in Sweden to maintain the Stab as standby ready if an 
accident occurs. The exercise will start at OKG on 2017 and will affect other operators as well. To 
develop as a unit for the exercise the operators and OKG will meet 3 times to discuss some 
common operator’s goal for the exercise. Those has been settle and is now time for OKG and the 
other operators to come up with local goals and indications that must harmonize with the common 
operator’s goal. The produced goals that this report had come up with is based on older exercises, 
intervju and a survey and they are about evacuation, stabs methods and to follow up an old goal for 
earlier exercises  
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1 Bakgrund   
Oskarshamnsverkets kraftgrupp, OKG är en anläggning som producerar el med hjälp av 
kärnklyvning och är idag en stor leverantör till det nordiska elförsörjningsnätet. Säkerheten på 
kärnkraftverket är något som tas på största allvar och därför genomförs beredningsövningar för 
osannolika händelser, exempelvis en härdsmälta. Anledningen till övningarna beror på tidigare 
kärnkraftsolyckor som har skett runt om i världen, tillexempel Fukushima, Japan. Det var den första 
kärnkraftsolyckan sedan 1986 som nådde upp till grad sju på den sjugradige INES skalan. Tidigare 
nåddes en sjua vid inträffandet av Tjernobylhärdsmältan. Fukushima är som en påminnelse för 
övriga kärnkraftverk runt om i värden hur allvarlig en kärnkraftsolycka är, inte minst hur den här 
typen av olycka påverkar den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsutvecklingen. När 
Fukushimaolyckan skedde så blev det område som kärnkraftverket befann sig i obeboeligt och 
marken blev obrukbar på grund utav de höga strålvärdena. Ur ett ekonomiskt perspektiv fick det 
också stora konsekvenser eftersom kärnkraftverket stod för cirka 30 procent av det japanska 
elförsörjningsnätet. 
 
Av dessa lärdomar som Fukushima gav så bedömdes det att samtliga kärnkraftverk med berörda län 
i Sverige ska kunna hantera stabsmetodik för att förhindra att man når 4 eller högre på INES skalan. 
Av den anledningen behövs mål inför den kommande beredskapsövningen 2017 som gör det 
möjligt för staben att utvecklas och hantera INES 4 eller högre olyckor.  

1.1 Problemformulering 
OKG har idag en god förmåga att bedriva en säker verksamhet och är mycket kunniga vid 
krishantering. Att kunskaperna inom krishantering är goda råder det inget tvivel om, men för att 
sätta deras kunskaper på prov samt bevara den kunskap de besitter så genomförs stora övningar i 
samverkan med andra aktörer. År 2017 kommer det ske ännu en samverkansövning och det behövs 
då tas fram mål som är mätbara så att staben och OKG ska fortsätta utvecklas. 

1.2 Effektmål 
Effektmålen beskriver det som ska tas fram till OKG 
Effektmål 1 Ta fram mål till övningen för OKG så att 

samtliga kriterier för övningen berörs. 
Effektmål 2 Ta fram minst tre indikatorer som indikerar om 

målet har uppnåtts. 
 

1.3 Uppdragsmål 
Uppdragsmålen förklarar det som kommer att genomföra för att uppnå effektmålen  
Uppdragsmål 1 Gå igenom det givna materialet från tidigare 

övningar och incidenter, från år 2011 till 2015. 
Uppdragsmål 2 Genomföra intervjuer med representanter ifrån 

STAB gruppen och presentera en 
samanställning samt en analys av intervjuerna. 

Uppdragsmål 3 Medverka på planeringskonferens 1 (PK1) inför 
kärnkraftsövningen 2017 i Kalmar. 

Uppdragsmål 4 Utföra en enkätundersökning för stabsgruppen 
samt analysera och sammanställa 
medlemmarnas svar visuellt. 
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1.4 Avgränsningar 
• Ekonomiska aspekter på målens kostnader kommer inte att studeras. 
• Det är enbart OKGs verksamhet som studeras. 
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2 Metoder 
För att uppnå uppdragsmålen så har en enkätundersökning, intervjuer samt granskning av tidigare 
övningar genomförts. I den här delen av rapporten beskrivs hur uppdragsmålen är konstruerade och 
utförda.  

2.1 Egen bedömning och diagram 
För uppdragsmål 1 har ett stapeldiagram skapats för varje rapport, som studerats och OKGs 
måluppfyllelse har visualiserats. Diagram visar varje händelse inom övningarna och bedömts som 
positiv händelse (+) eller negativ händelse (-) gentemot de målen som OKG satt upp.  
 
Exempel: Inför övningen Samö Fokus 2014 var följande mål uppsatta;  

Mål 1: Aktörerna har förmågan att bedriva kommunikationsarbete i enlighet med respektive organisations 
ansvar och aktörernas. 
Mål 2: Aktörerna har förmågan att kommunicera samordnat till allmänheten och medier. 
Mål 3: Aktörerna har förmågan att använda sociala medier i sitt kommunikationsarbete.  

 
I rapporten beskrev olika händelser. Några exempel på olika händelser;  

• Bra koll på sociala medier 
• Sociala medier tar fokus från officiella webbplatser, 
• Ingen konkret strategi kring hantering och användning av sociala medier 

Den första händelsen bedöms som positivt (+) gentemot mål 3, de resterande formuleringarna 
bedöms som negativa händelser (-),vilket visas i nedanstående diagram; 
  

 
Figur nr 1, Norman.L, Olsson.T, 2016 
 
Metoden visualiserar utvärdering av övningen gentemot de uppsatta målen. Diagrammet ovan visar 
en övervikt på negativt och utifrån det dras slutsatsen att mål 3 inte varit framgångsrikt och en 
rekommendation kan vara att målet bör följas upp.  
 

2.2 Intervjuer 
För att få en bredare bild av hur staben fungerar har ett antal av stabsmedlemmarna fått svara på 
öppna frågor kring de tidigare övningarna i en framtagen mall. Intressant att ta reda på är om flera 
medlemmar påpekar samma brister eller har samma önskemål om vad som ska övas inför den 
kommande övningen. Det som sägs på intervjuerna följs även upp med uppdragsmål 4. För att se 
intervjufrågorna se Appendix, intervjufrågor. 
 

0	  

1	  

2	  

3	  

Exempel	  

Positivt	   Negativt	  
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2.3 Planeringskonferens 
OKG gör övningen tillsammans med andra aktörer, som också blir berörda vid en olycka. Några av 
aktörerna är polisen, brandkåren, SKB, Uniper, OKG och Kalmar Länsstyrelse följt av många fler. 
Konferensen i Kalmar är det första stora mötet där aktörerna träffas för att diskutera fram de mål 
som ska gälla för hela övningen. Figuren nedan indikerar är att de mål som OKG sätter upp bör 
harmonisera med målen som lagts för hela övningen. Detta görs för att aktörerna ska bli bättre samt 
för att samtliga aktörer ska utvecklas tillsammans, eftersom de är beroende av varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                           
 
Figur nr 2, Elm.M, 2016 
 
Aktörsgemensamma mål för simuleringsövning 
De mål som är gemensamma för aktörerna för KKÖ 17 är följande; 

1. Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt respektive aktörs 
plan. 

2. Aktörerna har en god förmåga att leda och samverka i enlighet med sina planer för 
kärnteknisk olycka  

3. Aktörerna har grundläggande förmågan att skapa en gemensam lägesbild för händelsen. 
4. Aktörerna har grundläggande förmåga att samordna kommunikation med allmänhet och media. 

 
Aktörsgemensamma mål för övning med fältenheter 

1. Aktörerna har en grundläggande förmåga att genomföra en utrymning i enlighet med 
räddningsledarens beslut 

2. Aktörerna har en god förmåga att leda och samverka i enlighet med sina planer för 
utrymning vid kärnteknisk olycka 
 

(Elm.M, 2016)  
 
Målformulering 
På planeringskonferensen diskuterades framtagning och formulering av mål. En metod som valdes 
för det här exjobbet var den som kallas för ”Vem? Vad? När? och Hur?”. Metoden beskriver hur ett 
mål ska vara uppbyggt, vem som ska utföra händelsen, vad som ska utföras, när och hur det ska 
utföras. Användandet av denna metod kan vara till hjälp vid framtagandet av väl formulerade och 
mätbara mål. Ett exempel på ett mål som nyttjar metoden kan ses nedan.   
 
 
 

 
 
Figur nr 3, Elm.M, 2016 
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2.4 Enkätundersökning 
Enkäten ska fungera som komplement till intervjuerna och lyfta fram de intervjuades synpunkter på 
brister samt önskemål på mål inför kommande kärnkraftsövning. En del enkätsvar från stabens sida 
kommer lyftas fram gällande måluppfyllelse för tidigare kärnkraftsövningar. Enkäten har skickats via 
mail och några har delats ut fysiskt till stabmedlemmarna. Enkäten består av frågor där 
stabsmedlemmarna svarar på frågan med hjälp av fem olika nivåer.  
 

• Mycket bra 
• Bra 
• Vet ej 
• Dåligt 
• Mycket dåligt 

Utifrån svaren på enkäten har sedan diagram tagits fram som kan användas som stöd vid val av mål 
till KKÖ17.  
 

2.5 Intressanta rapporter 
Följande rapporter har varit av stort intresse för arbetet; 

• Beredskap-Utvärdering av Samö fokus 2014 den 15 Maj 
• Utvärdering SAMÖ KKÖ 2011 
• Beredskap-Utvärdering av övning Henning 2012-05-15 
• Beredskap-Utvärdering av utkallningsövningen 2015-08-27  
• Utvärdering och erfarenheter från GreenPeace intrånget den 5 mars 2014.  

 
 

3 Genomförande 
Vid starten genomfördes studier av rapporter från tidigare års övningar och händelser där sedan 
metoden användes för en egen bedömning och diagramframtagning. Med anledning av detta 
medverkade examensarbetarna på planeringskonferensen där metoden ”Vem? Vad? När? Hur?” 
tillämpades. Där efter gjordes intervjuer samt enkätundersökningar för att jämföra det framtagna i 
litteraturstudierna som tidigare genomförts, se 2.1 egen bedömning och diagram. 
 

 
4 Resultat 
Kapitlet är uppbyggt på följande sätt, först beskrivs OKGs bedömning som är tagen direkt ur 
utvärderingsrapporterna. Där efter görs en bedömning utifrån examensarbetarnas perspektiv, se 
under metoder 1.5 uppdragsmål 1. Resultatet av hur de olika aktörerna uppfattar måluppfyllandet är 
en viktig punkt som kan ge svar på om en uppföljning av något mål bör göras till kommande 
övning.  

 

4.1 Uppkomsten av STAB 
Ett kärnkraftverk ska vara förberedd på det osannolika och övning krävs för att upprätthålla en god 
beredskap. Därför har en beredningsgrupp skapats, som kallas STAB eller Staben. Staben består av 
olika experter och ledare, där var och en ansvarar för en viss del vid en kris. Om en kris uppstår 
samlas alla STAB medlemmar, där var och en informerar om läget inom varderas ansvarsområde. 
Exempelvis strålskyddsledaren, eller SL som rollen kallas, bär ansvaret för att följa prognoser på 
utsläppet från skorstenen, samt bedöma behovet av radiologiska skyddsåtgärder. Stab har funnit 
länge, men möjligtvis har man inte insett vikten av stabsarbetet fören 1979 då olyckan vid 



 18 

Harrisburg skedde. Detta ledde till att beredskapsorganisationerna på de svenska kärnkraftverken 
vidareutvecklades.(Karlsson, 2016) 
 
Det finns två typer utav larm som tillkallar staben: höjd beredskap och haverilarm. 
 

• Höjd beredskap 
Ett larm som utlöses om hot mot anläggningen uppstår, tillexempel bomb- eller terrorhot. 

• Haveri 
Om risk för härdsmälta eller farligt utsläpp föreligger.   
 

På senare tid så har ett tredje larm tillförts som heter stabsberedskap. 
• Stabsberedskap 

Otänkbara händelser som skapar stor uppmärksamhet bland annat i media. Exempelvis 
Greenpeace intrånget år 2014 där Staben tillkallades för hantera situationen.  

 
För en utförlig beskrivning av samtliga roller inom Staben se appendix, roller inom Staben. (Rydberg, 
2015, sid 28,29) 
 

4.2 Vikten av att Staben ska vara förberedd på det 
osannolika  

De flesta tänker sig att risken för att ett kärnkraftverk i en modern tid skulle kunna läcka radioaktivt 
vatten eller att kylsystemet kring reaktorerna skulle sluta fungera är låg, vilket av många anledningar 
är sant. Om exempelvis ett strömavbrott inträffar så finns reservgeneratorer och gasturbiner för att 
fortfarande hålla kylningen i schack, men trots detta är inte systemet riskfritt och en olycka kan likväl 
inträffa. I kursen HM 1024 Säkerhetsstrategier förklaras Schweizerostmodellen.  
 
Schweizerostmodellen  
 
Modellen innebär att det sätts upp olika barriärer för att förhindra olyckor och hålen representerar 
barriärens brister. En olycka bildas enbart när en källa tar sig igenom samtliga barriärer. 
 

 
 
Figur nr 4, Wallström.E 2016 
 
 
Enligt Reason så finns det två typer av fel som orsakar hålen. Dessa kallas för latenta och aktiva fel. 
Latenta fel är sådana som finns i systemet, verksamheten och organisationen. Aktiva fel är mänskliga 
faktorn. (Reason, 1997) 
 
Ett praktiskt exempel på när ”Schweizerosten” inträffande inom ett kärnkraftverk var Forsmark 
händelsen 2006. Händelsen i Forsmark är det närmaste Sverige har kommit en härdsmälta och då 
behövdes inga naturkatastrofer som jordbävningar eller flodvågor. Det började med att ett 
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underhållsarbete som utfördes något år innan händelsen, där detta inte utfördes på ett korrekt sätt. 
År 2006 uppstod en kortslutning på ett ställverk, som resulterade i att säkerhetssystemet slogs ut och 
kontrollrummet blev strömlöst. Samtidigt som kontrollrummet inte hade ström så sjönk vattennivån 
i reaktorn drastiskt. Utöver den konstanta kylan de får igenom att ha reaktorn i en bassäng så 
skyddar vattnet personalen runt reaktorn då strålningen från reaktorn inte kan ta sig upp från ett 
djup på 9 m. Efter tjugotvå minuter fick de igång kontrollrummet, som i sin tur fick igång kylningen. 
Inget radioaktivt utsläpp skedde av händelsen, men detta visar hur allvarligt det kan bli när tilltron 
för enbart teknik är för stor. (Greenpeace, 2011) 
 
 
5 SAMÖ KKÖ 2011 
Samö står för samverkansövning. Idén bakom övningen är att förbereda Staben om en verklig 
kärnteknisk olycka skulle inträffa. År 2011 övades det på en eventuell brand i avfallsbyggnaden vid 
O1, O2 och turbinhaveri i O3. Sceneriet var också upplags så att Staben sitter dag tre i 
kontrollrummet och anläggningen har ännu inte stabiliserats. De mål OKG satte upp för övningen 
var; 

Mål 1: Organisationen använder sig av fastanställda larmkedjor/planer för en kärnteknisk 
olycka. 
Mål 2: Den enskilda funktionen inom OKG hanterar olyckan på ett effektivt sätt. 
Mål 3: Beredskapsorganisationens funktioner samverkar på ett effektivt sätt för att hantera 
olyckan. 

 
(Ring, 2011, sid 5)  

 

5.1 OKGs utvärdering av Samverkningsövningen 2011  
För utvärderingen av KKÖ11 har OKG skapat en enkät där en skala på mellan 1-4 poängsätter 
momenten. Efter poängsättningen tas ett medelvärde för varje mål, som sedan placeras i en nivå. De 
nivåer OKG har satt upp är; 
 
Nivå 1 Underkänt 
Nivå 2 Godkänt men kräver åtgärd  
Nivå 3 Godkänt men utrymme för förbättring finns 
Nivå 4 Godkänt  
 
Resultatet av värderingen kring måluppfyllnaden kan ses nedan. OKG har bedömt att samtliga mål 
uppgår just över nivå 3. 
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Figur nr 5, Ring, 2011, sid 16-19 
 

5.2 Bedömning av måluppfyllelse av Samö 2011 ur 
Stabens synvinkel 

 
Nedan visas hur staben själva uppfattade att de nådde upp till de tidigare målen; 
 

 
Figur nr 6, Norman.L, Olsson.T, 2016 
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Figur nr 7, Norman.L, Olsson.T, 2016 
 

 
Figur nr 8, Norman.L, Olsson.T, 2016 
 

5.3 Bedömning av Samö 2011 
En övergripande bedömning av målen för Samö 2011 visar på ett totalt godkännande för OKG, 
men hur bra målen uppnåtts varierar lite mot OKGs egna bedömning. En viktig punkt är att i 
diagrammet nedan har inte de dåliga respektive bra händelserna vägts mot varandra. Trots att 
diagrammet visar på fler negativa än positiva händelser, görs bedömningen att de negativa 
händelserna inte hade någon större inverkan på helheten. Vid en verklig kris så får inga tveksamheter 
eller mindre besvärande moment vara avgörande för att stabilisera anläggningen. Med anledning där 
av rekommenderas att dessa händelser följs upp. För samtliga anmärkningar kring vad som har gått 
bra och mindre bra, se Appendix, Data Samö 2011. 
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Mål 1, Organisationen använder sig av fastställda larmkedjor/planer för en kärnteknisk 
olycka. 
Målet bedöms vara uppnått baserat på positiva kommentarer såsom;  

- Kommando centralen var bemannat efter 2 h. 
- Intränande planer följdes. 

De positiva kommentarerna bedöms väga mer än de negativa kommentarerna såsom; 
- Tveksamhet om det är dokumenterat om hur ansvaret harmoniserar mot organisation och 

befattningsbeskrivningar 
- Status om informationsläget saknades inom stabsrummet 

 
Diagrammet nedan indikerar att det finns en del förbättringspotential inom området.  
 
Mål 2, Den enskilda funktionen inom OKG hanterar olyckan på ett effektivt sätt. 
Målet bedöms vara uppnått baserat på att de flesta är väl pålästa kring sin roll och staben har 
utvecklats positivt. Kommentarer som kan indikera detta är följande; 

- Staben rapporterade kontinuerlig till SSM 
- IL skickade i ett tidigt skede extra personal till Kalmar  
- Intervjuerna blev bra 

Dessutom indikerar diagrammet nedan på att målet uppnåtts. Några av de mindre positiva 
kommentarerna som nämndes var följande; 

- Information blandades ihop  
- Passiv information utåt  

 
Mål 3, Beredskapsorganisationens funktioner samverkar på ett effektivt sätt för att hantera 
olyckan. 
 
Diagrammet nedan visar en stor skillnad mellan de positiva och de negativa händelserna. Trots det 
bedöms att målet har uppnåtts. Då den nya staben och deras uppgifter relativt nyligen blivit 
implementerade, infann sig många kommentarer om förbättring såsom;  

- Mycket energi lades ner på att få tag i SvK 
- Fel telefonnummer angavs  
- LC hade ingen representant hos OKG  

 
Många kommentarer om förbättring var väntat, men i de positiva kommentarerna framkom att de 
flesta ansåg att det nya systemet fungerade bra. Baserat på detta bedöms målet vara uppnått. Några 
av de positiva kommentarerna löd;  

- Den nya intränade stabsrollen fungerade bra  
- Samverkan fungerade bra mellan OKG och SSM  
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Figur nr 9, Norman.L, Olsson.T, 2016 
 
Beskrivning kring hur bedömningen av diagrammet tagits fram finns under rubriken 3.1 Beskrivning 
av diagramframtagningen.   

 
 
6 SAMÖ Fokus 2014 
I Samö 2014 baserades övningen på samma scenario som år 2011: brand i avfallsbyggnad vid O1, 
O2 och turbinhaveri i O3. Syftet var att följa upp resultat och pröva erfarenheterna ifrån Samö 2011. 
OKG ville även öva stabsmetodik med beredskapsorganisationen i den nya lokalen (LCO-
ledningscentralen) belägen i Oskarshamn. De nya målen som sattes upp för övningen var; (Stahre, 
2014, sid 7) 
 
Övergripande mål 

1. Aktörerna har förmåga att bedriva kommunikationsarbete i enlighet med respektive 
organisations ansvar och roll. 

2. Aktörerna har förmåga att kommunicera samordnat till allmänheten och medier 
3. Aktörerna har förmåga att använda sociala medier i sitt kommunikationsarbete. 

 
Lokala mål  

1. OKGs beredskapsorganisation ska ha förmåga att arbeta i den nya ledningscentralen 
(polishuset i Oskarshamn). 

2. OKGs beredskapsorganisation ska ha god förmåga att arbeta i Staben. 
3. OKGs beredskapsorganisation ska ha förmåga att samverka med externa aktörer 

 
(Stahre, 2014, sid 4-6) 
 

6.1 OKGs bedömning av Samö 2014 
Till skillnad mot Samö 2011 så användes inte nivåer, för att visa om OKG har nått upp målen, utan 
förklaring skedde via text. En sammanfattning kring OKGs beskrivning om de har uppnått målen 
visas i tre nedanstående mål. 
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Mål 1: Aktörerna har förmåga att bedriva kommunikationsarbete i enlighet med respektive 
organisations ansvar och roll. 
 
Enligt OKG själva tar de ansvar för sin del av regional och nationell samverkan på ett godkänt sätt. 
Förbättring kan ske när det gäller OKGs förmåga att samla in information från de andra aktörerna, 
att informationen inte är varierande ut till personal samt allmänhet. OKG bör eventuellt ha en 
samverkansperson på plats i länsstyrelsen för att snabbare kunna ta del av informationen som ges 
där.  
 
Samverkan internt på OKG och samarbetet med koncernen fungerar i övrigt ganska bra. 
Förbättringar kan ske i de frågor som rör personalen, så som arbetsmiljöfrågor, säkerhetsfrågor, 
personalplanering. Ett bättre samarbete med Eon har konstaterats vara behövligt, Eon och OKG 
borde se över hur de på bästa sätt kan stötta varandra vid krishändelser.(Stahre, 2014, sid 7) 
 
Mål 2: Aktörerna har förmåga att kommunicera samordnat till allmänheten och medier 
 
OKG själva anser de är något för passiva med sin utdelning av information till bland annat media. I 
övrigt hanterar OKG pressen professionellt med god förmåga att kunna förklara det tekniska läget 
på anläggningen. För att inte skapa förvirring och oro bland de anställda bör den sortens av 
information prioriteras högre. (Stahre, 2014, sid 15) 
 
Mål 3: Aktörerna har förmågan att använda sociala medier i sitt kommunikationsarbete. 
 
OKG har god bevakning på sociala medier idag men det har inte skett någon ändring i frågan om 
OKG själva ska besvara frågor eller använda sociala medier för att nå ut med information. Detta bör 
ses över. (Stahre, 2014, sid 16) 
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6.2 Bedömning av måluppfyllelse för Samö 2014 ur 
Stabens synvinkel 

Nedan så ses svarstatistiken kring hur bra staben uppfattar måluppfyllnaden över Samö fokus 2014. 

 
Figur nr 10, Norman.L, Olsson.T, 2016 

 

 
Figur nr 11, Norman.L, Olsson.T, 2016 
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Figur nr 12, Norman.L, Olsson.T, 2016 
 

6.3 Bedömning av Samö 2014 
I den här övningen finns en stor förbättringspotential på flera punkter och därav har målen eller 
delar av målen getts som förslag för Samö 2017, se 2.1 bedömning på lämpliga mål och indikationer inför 
KKÖ17. 
 
Mål 1; Aktörerna har förmåga att bedriva kommunikationsarbete i enlighet med respektive 
organisations ansvar och roll. 
Det bedöms att målet har uppnåtts. Många mindre bra saker har inträffat men är till största delen 
irritationsmoment som upplevs negativt men som inte påverkar staben i sin helhet. Några av de 
positiva kommentarer som nämndes är följande; 
 

- OKG tar sin roll väl. 
- Bra kontakt med andra aktörer som polisen och SSM.  
- BO samverkade fungerar bra.  

 
Det fanns en del kommunikationskanaler som skulle kunna fungera mycket bättre, kommentarerna 
nedan indikerar detta; 

- Svårt att få tag i OKG via telefon 
- Personal och personalmöten kan förbättras 

  
Mål 2; Aktörerna har förmåga att kommunicera samordnat till allmänheten och medier 
 
Målet bedöms som delvis godkänd. En uppföljning av målet är en rekommendation då många 
moment som bedöms som väsentliga inte fungerade. Några av de positiva kommentarerna var; 
 

- Bra helhetsperspektiv  
- Mediaanalysen användes flitigt  

 
Några av de kommentarer som inte harmoniserade med målet var; 

- Radio Kalmar kunde utnyttjas  
- Dåligt förberedd, exempel inga namnskyltar 
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I diagrammet nedan visualiseras bedömningen, för förklaring av diagrammet se rubriken 3.1 
Beskrivning av diagramframtagningen. 
 
 
 
Mål 3; Aktörerna har förmåga att använda sociala medier i sitt kommunikationsarbete. 
 
Den uppfattning vi fick utav att undersöka   
Det här målet bedöms som icke godkänt och tas därför med som en rekommendation av mål till 
övningen Samö KKÖ17, se 2.1 bedömning på lämpliga mål och indikationer inför KKÖ17. Målet 
uppfattades inte ha någon mening då det var oklart kring hur OKG ska agera i de medierna. Det 
som kommenterades som något positivt var OKGs förmåga att se över och beakta de sociala 
medierna. 
Se kommenteraren nedan;  
 

- Bra koll på sociala medier  
 
Några av de mindre positiva kommentarer som nämndes visas nedan; 

- Ingen konkret strategi kring användningen av de sociala medierna. 
- Sociala medier tar fokus ifrån officiella webbsidor  

 
Se även diagrammet nedan. Beskrivning kring hur bedömningen av diagrammet gjorts finns under 
rubriken 3.1 Beskrivning av diagramframtagningen.   
 
 
 

 
Figur nr 13, Norman.L, Olsson.T, 2016 
 
 
För samtliga anmärkningar kring vad som har gått bra och mindre bra, se Appendix, Data Samö 
2014.  
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7 Henning 
Henning var en mindre samverkansövning som utfärdades år 2012 tillsammans med länsstyrelsen i 
Kalmar, syftet med övningen var att följa upp stabsarbetet mot Samö 2011, samt att få ett tillfälle att 
öva Staben. Scenariot som övades var att kylningen inte fungerade på grund utav kraftigt nederbörd, 
samt att larm om höjd beredskap hann inte utlösas utan larmet som haveri startades direkt. Målen 
för övningen var; 
 

1. Ha god förmåga att starta upp och arbeta i stab 
2. Ha god förmåga att samverka med externa aktörer 
3. God förmåga att kommunicera internt och externt 
4. Ha god förmåga att besluta om, och upprätta och använda avsökningsutrustning och 

skyddsutrustning. 
 
(Olofsson, 2012, sid 4,5) 
 

7.1 OKGs bedömning av Henning 2012 
Som tidigare rapporter så beskriver OKG i text hur de själva uppfattar att de har uppnått målen.  
  
Mål 1; Ha en god förmåga att starta upp och arbeta i stab 
OKG själva anser att målet blev uppfyllt, då många av de praktiska resurserna som loggbokföring 
och intränande planer genomfördes. Dock så fanns det en del svårigheter att hålla sig till agendan 
för stabsgenomgångar 
 
Mål 2; Ha en god förmåga att samverka med externa aktörer 
OKG själva anser att målet har blivit uppfyllt, men problematik med ljud och bildöverföring 
uppkom vid försök av kontakt via teknik.  
 
Mål 3; Ha en god förmåga att kommunicera internt och externt 
OKG själva anser att målet har blivit uppfyllt, då inövade planer och teknik användes samt att 
samarbetet mellan OKG och andra aktörer bedöms ha fungerat.  
 
Mål 4; OKG ska ha förmåga att besluta om och upprätta och använda avsökningsutrustning 
och skyddsutrustning  
OKG själva anser att målet har blivit uppfyllt, dock fram kom kommentar kring hur instruktionerna 
för hur man ska upprätthålla avsökningsutrustningen och skyddsutrustningen är bristfälliga.  
 
(Olofsson, 2012, sid 14,15) 
 
 

7.2 Vår bedömning av Henning 2012 
Som diagrammet nedan visar så gick denna övning väldigt bra. För förklaring av diagrammet se 
rubriken 3.1 Beskrivning av diagramframtagningen. I den här utvärderingen kan vi se att det som 
konstaterades i Samö KKÖ11, att de nya insatta rutinerna för staben är mycket effektiva och bra. Se 
1.7 bedömning av Samö KKÖ11. Det visar även på att OKG har följt upp, fortsatt arbeta och utveckla 
staben ifrån det tidigare året. 
 
Mål 1; Ha en god förmåga att starta upp och arbeta i stab 
Den tidigare övningen Samö KKÖ11 visade på en del förbättringar som kunde göras. I denna 
utvärdering visas att OKG jobbat med dessa förbättringar och nått ett mycket bra resultat som gör 
målet uppnått. Några indikerade kommentarer är följande; 
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- Samverkan mellan de olika funktionerna i beredskapsorganisationen skedde till största del efter 

stabsgenomgångarna, vilket är bra  
- Samverkanspersoner från AL och IL funktionen skickades till länsstyrelsen i Kalmar. Kontakt med 

dessa upprättades inom 2 h. 
 
Det finns alltid förbättringar som kan göras och några av de kommentarer som bekräftar det är; 
 

- Vissa svårigheter att hålla sig strikt till agendan för stabsgenomgångar 
- Inledningsvis fungerade inte prioriteringen enligt nödvändigt-angeläget-önskvärt. 

 
 
Mål 2; Ha en god förmåga att samverka med externa aktörer. 
Målet upplevs att ha fungerat till en viss del men inte övertygande, så en uppföljning på målet kan 
vara tänkbart. Hur samverkan mellan de olika aktörerna fungerar varierar, mellan OKG och vissa 
aktörer fungerar samarbetet mycket väl medan med andra aktörer finns det förbättringar som kan 
göras. 
 
Några av de positiva kommentarerna kring målet var; 

- Kontakt upprättades med OKGs personal på länsstyrelsen i Kalmar. Denna samverkan bedöms ha 
fungerat väl  

Några av de negativa kommentarerna kring målet var; 
- Utrustning för ljud och bildöverföring fungerade inte som avsett  

 
Mål 3; Ha en god förmåga att kommunicera internt och externt. 
Mål 3, upplevs att ha fungerat väl och inga större brister kunde identifieras. Många positiva 
kommentarer och kommunikationsförmågan väl fungerande. Se kommentarer nedan; 
 

- OKGs lägesbild skapades i stabsrummet i samband med stabsorienteringarna. Denna lägesbild 
presenterades i loggboken och på de tavlor som finns i stabsrummet. Det är utvärderingsgruppens 
bedömning att detta fungerade i huvudsak bra. 

- IL funktionen följde utsändningarna vi tillgänglig media 
 
Några av de få negativa kommentarerna som nämndes är följande;  

- WIS användes av IL funktionen men användandet bör utvecklas så att flera befattningshavare tar del 
av informationen.  

 
Mål 4; OKG ska ha god förmåga att besluta om och upprätta och använda 
avsökningsutrustningen och skyddsutrustningen.  
Målet känns bortglömt då inget riktigt agerande har gjorts för att upprätta det. Målet är godkänt men 
bedömning har gjorts att det var ett lågt prioriterat mål.  
 
Några av de positiva kommentarerna;  

- Skogränser upprättades i BVB och KC 
Några av de negativa kommentarerna; 

- Instruktioner för hur detta ska gå till saknas eller är bristfälliga  
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Figur nr 14, Norman.L, Olsson.T, 2016 

 
För samtliga anmärkningar kring vad som har gått bra och mindre bra, se Appendix, Data Henning 
2012.  
 
 

8 Oförberedd övning och verklig händelse 
8.1 Utkallningsövning 
Utkallningsövningen genomfördes den 27 augusti 2015 och var en oförberedd övning. Syftet med 
övningen var att verifiera rutinerna för utkallning av beredskapsorganisationen och ge en möjlighet 
för Staben att öva på stabsarbete enligt OKGs rutiner. Ett antagonistiskt angrepp var de scenario 
som övades. Övningen hade fyra mål där man bedömde att tre av målen blev uppfyllda. De fyra 
målen var; 
 

1. Att Staben är etablerad inom 2 timmar 
2. Att den första stabsgenomgången hålls enligt OKGs rutiner 
3. Kontroll av att bevakningscentralens rutiner för larmning fungerar som avsett 
4. Att hantering av händelsen sker enligt STF Fysiskt skydd. (säkerhetsteknisk 

driftförutsättning) 
(Stahre, 2015, sid 4-7) 

 

8.1.1 OKGs bedömning av Utkallningsövningen 
 
OKGs bedömning av övningen är i textform.  
 
Mål 1; Att Staben är etablerad inom 2 h  
Utvärderingen konstaterade att Staben var etablerad efter 1h och 6 min så målet måste därför anses 
som uppfyllt.  
 
Mål 2; Att den första stabsgenomgången hålls enligt OKGs rutiner. 
Enligt lathunden så ska stabsgenomgången vara 1h, och stabsgenomgången var 45 min vilket måste 
anses som ett bra utfall. 
 

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  
20	  

Mål	  1	   Mål	  2	   Mål	  3	   Mål	  4	  

Henning	  2012	  

Positivt	   Negativt	  



 32 

Mål 3; Kontroll av att bevakningscentralens rutiner är larmning och fungerar som avsett  
Utvärderaren anser att mål 3 är uppfyllt, en stor anledningen till detta var att BC hanterade 
kvitteringssamtal på ett bra och professionellt sätt.  
 
Mål 4; Att hantering av händelsen sker enligt STF fysiskt skydd  
För att använda STF fysiskt skydd så måste orange eller röd skyddsnivå uppnås. Bedömningen i 
rapporten var att enbart gul skyddsnivå nåddes så därför fanns inga förutsättningar för att använda 
STF fysiskt skydd och därför kan inte heller målet inte anses som uppfyllt.  
 
(Stahre, 2015, sid 4-7) 
 

8.1.2 Vår bedömning av Utkallningsövningen 
 
Mål 1; Att Staben är etablerad inom 2 h  
Vi bedömer att målet är uppfyllt då staben var etablerad inom två timmar. 
Några av de positiva kommentarerna var; 
 

- Alla var etablerade efter 1h och 6 min.  
- Trots etablering inom LCO så gick det snabbt 

 
Några förbättringsåtgärder som nämndes, se nedan; 

- Tillträde till LCO krånglade 
- Tog lång tid att kvittera larmet 

 
Mål 2; Att den första stabsgenomgången hålls enligt OKGs rutiner. 
Målet bedöms att ha vara uppfyllt och som diagrammet nedan visar fanns det inga kommentarer på 
förbättringar. För förklaring av diagrammet se rubriken 3.1 Beskrivning av diagramframtagningen. De 
positiva kommentarerna som nämndes är;  
 

- Bra strukturerat möte. 
- Mötet hölls inom mallen på 45 min. 

 
Mål 3; Kontroll av att bevakningscentralens rutiner är larmning och fungerar som avsett 
Målet bedöms som delvis uppfyllt, då det var många mindre moment som uppkom och påverkade 
kontrollen. OKG bör se över hur de kan underlätta kvitteringen av larm. De positiva kommentarer 
som framkom var; 
 

- Inkommande kvitteringssamtal hanterade BC bra  
- Bra och tillräckligt information ifrån BC 

 
Några nämnda förbättringsåtgärder;  

- Bara ett nummer att ringa gör det svårt att komma fram  
- Svårt att få kontakt med BC och VHI  

 
Mål 4; Att hantering av händelsen sker enligt STF fysiskt skydd  
Målet bedöms som ej uppfyllt, då det inte fanns några förutsättningar för att uppnå målet. En 
mindre övning som kontrollerar att STF fysiskt skydd kan användas på ett korrekt sätt kan vara en 
rekommendation för OKG. 
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Figur nr 15, Norman.L, Olsson.T, 2016 
 
För samtliga anmärkningar kring vad som har gått bra och mindre bra, se Appendix, Utkallningsövning 
2015.  
 

8.2 Greenpeace  
 
Den 5 mars 2014 genomförde organisationen Greenpeace en aktion mot OKG. Deras syfte var att 
belysa OKGs ena reaktor som passerat sin tekniska livslängd. De tog sig över områdesstaketen och 
polis var tillkallade för att evakuera bort alla aktivister.  
 

8.2.1 Lärdomar av en verklighändelse 
 
I och med denna händelse upptäcktes vissa brister. Bland annat planeringen om hur övrig personal 
ska hanteras. Informationen till de anställda var bristande och hemskickning av överflödig personal 
bör skett i ett tidigare skede. Det uppstod även otydligheter inom organisationen om vem som hade 
ansvaret samt beslutsfattande. Dessutom kan samverkan mellan de olika aktörerna bli bättre, bland 
annat att polisen har vetskap om när de ska ta över ledarrollen ifrån skyddsvakterna. Utrustning och 
utbildning till skyddsvakterna för att hantera denna sort av allvarligare situationer bör uppdateras.  
 
På det stora hela har OKG hanterat denna händelse bra, samverkan mellan 
beredskapsorganisationen och övriga delar på OKG fungerade väl. Stabsarbetet fick i med 
händelsen ett kvitto på att deras träning och metodik är effektiv och ändamålsriktig. Skyddsvakternas 
agerande i situationen var mycket professionellt. 
 
(Stahre, 2014, sid 4, 39) 
 

9 Intervjuer 
Intervjudelen i den här rapporten är konstruerad till en gemensam text ifrån det som har sagts från 
ett urplock av Stabmedlemmarna. De roller som intervjuades var vakthavandeingenjören(VHI), 
Organisationsledaren(OL), informationsledaren(IL), strålskyddsledaren(SL) och Anläggningsledarna 
ifrån respektive anläggning, A1 och A2. Rubrikerna som följer är huvudfrågorna under intervjun. 
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9.1 Vad de intervjuade tror kommer att gå bra med 
kommande övning 

Stabsarbetet; 
Det har påpekats att stabsarbetet kommer att fungera bra i sin helhet. Många är pålästa inom sin roll 
och kan utföra sin roll på ett bra sätt. Enligt intervjuerna och enkäten så är de också enade att 
kommunikationen inom staben kommer att fungera bra, en person påpekade att OKGs stab till och 
med har fått positiv kritik ifrån Thomas Kristiansson, utbildare av stabsmetodik. 
 
 

Figur nr 16, Norman.L, Olsson.T, 2016 
 
Samarbetet med länsstyrelse; 
Nämnda svårigheter i kommunikationen med Kalmar länsstyrelse när det gäller det tekniska språket, 
men i övrigt så anser de intervjuade att samarbetet är bra, vilket figuren nedan kan indikera. 
 

Figur nr 17, Norman.L, Olsson.T, 2016 
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9.2 Vad de intervjuade uppfattade som svårt 
Linjefunktioner; 
En linjeorganisation innebär att ansvaret fördelas mellan olika linjefunktioner, problem kan dock 
uppstå när en händelse sker som gör att det kan uppstå gråzoner mellan olika funktioner. Det här 
fenomenet är inte okänt, men problematik uppstår när två funktioner tror att det är dem som ska 
rapportera, vilket då ger dubbelkommandon.  
 
Vem bestämmer; 
En del utav de intervjuade nämnde att det svåra vid en eventuell kärnteknisk olycka är samspelet 
med myndigheterna och andra aktörer, alltså vem som beslutar om vad. Ett exempel där 
missförstånd och onödig tid läggs, är att på olika ytor är det olika aktörer som ansvarar för. OKG 
ska rapportera om strålningsmängden inom deras staket sen är det Kalmar länsstyrelse som ansvarar 
för mätningen utanför.  
 
Tekniken inom LCO; 
OKG har installerat ny teknik, som exempelvis ljud och bild överföringsutrustning för att 
effektivisera informationsutbytet mellan aktörerna. Det har lagts märke till att det finns teknik som 
inte har använts till sin fulla potential, då utbildning för detta ofta saknas.  

9.3 Vad de intervjuade anser sig vilja öva 
 
Utrymning 
Utrymning på byggnaden. Utifrån Greenpeace-händelsen som skedde år 2014, så skickades alla 
anställda hem så att polisen fick bättre förutsättningar till att genomsöka området efter aktivister. 
Dock så framhävdes två bristande fall som skulle kunna vara problematiska vid en allvarligare 
händelse. Nämligen följande;  
 

1) Det finns ett avtal med ett trafikbussföretag om att bussar ska hämta personalen 
ifrån OKG, men om Kalmar länsstyrelse behöver tillkalla samma bussar vid en 
kärnteknisk olycka så kan det innebära att OKG inte har möjligheten till att själva 
transportera bort personal från området. Erfarenheter ifrån Greenpeace påpekar 
också att det lätt kan blir kaotiskt om alla samtidigt ska köra bort ifrån halvön.  
 

2) OKGs område är otroligt stort och det finns en del gråzoner där det kan finnas 
oklarheter om vilka och hur många som befinner sig på området. Detta gör det 
problematiskt om det eventuellt skulle hända en person något inom gråzonen.  

 
Därför skulle utrymning behöva övas i samband med kärnteknisk olycka för att testa hur en 
utrymning skulle fungera. 
 
 
EPD 
Ett önskemål var att få möjlighet till att få öva EPD(elektronisk person dosimetri). Den elektroniska 
persondosimetrin finns inne på kommandocentralen och är fristående från OKGs ordinarie system. 
Det vore därför önskvärt att få simulera för att testa personalens kunskaper om tekniken. 
 
 

10 Mål 
Här beskrivs utifrån rapporterna, enkäten och intervjuerna vad för mål och indikationer som bör 
följas upp inför kommande övning. Målen är utformade efter exemplet som finns beskrivet under 
rubriken ”Uppdragsmål 3” underrubriken ”målformulering”.  

 



 36 

10.1 Bedömning av lämpliga mål och indikationer inför 
KKÖ17 

Mål som vi anser vore intressanta för den kommande övningen är; 
 
Mål 1; OKGs beredskapsorganisation samverkar på ett tydligt och strukturerat sätt efter 
utrymningsplan med behöriga aktörer för att utrymma området i större omfattningar, när 
alarm på anläggningen utlöses. 

- Utrymma efter tidtagning, där indikationen är att alla är i säkerhet efter en rimlig tid. 
- Se Appendix, rubrik Applikation. Eventuellt byggd ett dataprogram/app som automatisk kan tala 

om hur många människor som är i säkerhet. Målet kan räknas som uppfyllt om 95 procent av alla 
anställda svarar och använt app-tjänsten. 

- Räddningsledaren styr upp utrymningen efter de planer som finns. 
- OKG har förmågan att kommunicera externt och internt med andra aktörer. 

 
Mål 2; OKGs beredskapsorganisation har förmågan att arbeta på ett korrekt sätt i STAB 
enligt plan, när omständigheterna kräver det.  

- Bild och ljudöverföring till externa aktörer ska fungera enligt plan. 
- Den teknik som finns tillgänglig ska användas när scenariot kräver detta enligt de instruktioner som 

finns. 
- OKG har förmåga att hantera de materiella hjälpmedlen till staben.  
- Kvittering av larm sker enligt plan. 
- Nyttiga omfallsplaneringar ska vara förberedda. 
- Staben samlad enligt plan. 
- Loggar ska föras i varje funktion 
- Genomföra stabsgenomgångar enligt plan 

 
 
Mål3; OKGs beredskapsorganisation har förmåga att använda sociala medier i sitt 
kommunikationsarbete, när olycka inträffar, för att fånga upp information/ge information 
som berör allmänheten. 

- Aktörerna delar analyser och slutsatser med varandra.  
- Aktörerna samverkar om resurser och kompetenser för att hantera sociala medier. 
- Aktörernas har ett syfte, mål och en policy för agerande i sociala medier.  
- Aktörerna omvärdsbevakar och analyserar trender, opionsbildningar och tendenser. 
- Aktörerna använder och validerad information för publicering på sociala medier. 
- Aktörerna har rutiner för offentlighet och sekretess på sociala medier.  
- Aktörerna är tydliga med avsändare i sin kommunikation på sociala medier. 
- För arbetet av sociala medier så ska programmet Lissly eller Newsmachine nyttjas. 
- Information man får utifrån Lissly eller Newsmachine kan nyttjas till omfallsplaneringen enligt plan  

 
(Stahre, 2016, sid 5) 
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11 Slutsatser 
11.1 Avstämning mot effektmål 
Vad gäller de framtagna målen så är de enligt examensarbetarnas bedömning något som OKG bör 
öva på, självfallet så får OKG själva bedöma om målen är intressanta för kommande övning. Nedan 
finner ni de mål som är framtagna samt en motivering om varför målen är lämpliga för den 
kommande övningen. 
 
Mål 1; OKGs beredskapsorganisation samverkar på ett tydligt och strukturerat sätt efter 
utrymningsplan med behöriga aktörer för att utrymma byggnaden i större omfattningar, när 
alarm på anläggningen utlöses. 
 
Motivering: 

1. Se ”Lärdomar ifrån Greenpeace”. Enligt OKG själva så var det problematik med utrymning 
av halvön i samband med Greenpeace händelsen 
 

2. Se ”vad de intervjuade anses vill öva” och läs från rubriken Utrymning. Man hänvisade till 
två stycken frågeställningar som i vår bedömning är viktigt att få svar på. Den ena handlade 
om Kalmar länsstyrelse kan använda samma bussar som OKG vid en fara vilket skulle 
innebära att OKG inte kan transportera bort deras personal enligt plan, det andra handlar 
om man kan hitta avsvimmade personer som har hamnat mellan staketet och 
huvudbyggnaderna.  
 

3. Ingen dokumentation på erfarenheter på stora utrymningar har hittats, att få lärdom på detta 
bör prioriteras ur ett säkerhetsyfte, så att man vet att planer om utrymning fungerar. 
 

4. Målet harmoniserar bra med aktörsmålen  
 
Mål 2; OKGs beredskapsorganisation har förmågan att arbeta på ett korrekt sätt i STAB 
enligt plan, när omständigheterna kräver det.  
 
Motivering: 

1. Se ”OKGs bedömning av Henning 2012” och läs mål 2. Enligt OKG så var det problematik 
med bild och ljudöverföringen vid försök av kontakt med externa aktörer, detta är en punkt 
som vid en kärnolycka som skulle vara problematiskt då stress andra omständigheter 
försiggår.  
 

2. Se ”OKGs bedömning av Henning 2012”, och läs mål 4. Enligt OKG själva så saknas 
instruktioner för hur man ska upprätthålla avsökningsutrustningen. 

 
3. Se ”Vår Bedömning av Henning 2012” och läs mål 4. Det ansågs att målet var dåligt utförds 

och man bör skapa ett scenario som gör förutsättningarna att man nyttjar skyddstekniken.  
 

4. Man sa under intervjuerna att den teknik som finns tillgänglig är dåligt utnyttjad då 
utbildning ofta saknas för användandet.  

 
Mål3; OKGs beredskapsorganisation har förmåga att använda sociala medier i sitt 
kommunikationsarbete, när olyckan inträffar, för att fånga upp information/ge information 
som berör allmänheten. 

1. Enligt rubriken ”Bedömning av Samö 2014” ansågs målet som dåligt uppfylld vilket 
diagrammet under samma rubrik kan indikera och en rekommendation är att följa upp målet.  
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2. Enligt rubriken” OKGs bedömning av Samö 2014” ansågs målet vara uppfyllt efter en 
ändring av frågan så att målet gick att uppfylla. Det pratades även om ansvaret ska ligga på 
Uniper eller någon annan ägare av OKG då de har resurserna att ha någon som aktivt nyttjar 
sociala medier. Oavsett så bör det klargöras hur målet ska hanteras i fortsättningen. 
 

3. Fardin Moghbel och Ilja Tsjajka, två KTH studenter som skrev sitt exjobb på OKG, 2015. 
Har lagt fram förslaget att etablera ett program som skulle kunna hjälpa OKG att bevaka 
sociala medier och omvärlden enligt rapporten Omvärldsbevakning och omfallsplanering i samband 
med stabsarbete (Moghbel. F, Tsjajka.I, s 21 ; 2015). Programmet de vill se att OKG prövar är 
antingen Lissly eller Newsmanchine som de har nämnt är bra program för bevakning och 
bör därför inför KKÖ 17 prövas. En annan stark faktor till att man ska nyttja programmen 
är att man stärker sin omvärldsbeskrivning och därifrån sin omfallsplanering som rapporten 
bra beskriver hur de förhåller sig till varandra 

11.2 Avstämning mot uppdragsmål 
Samtliga uppdragsmål har genomförts, men kritik på uppdragsmål 1 måste göras. Att göra den 
typen av bedömning är riskfyllt då man inte nödvändigtvis tolkar målen korrekt mot verkligheten, då 
det oftast är lättare att vara kritisk än berömmande. Fördelen förblir att vi kan ge vår bild på OKGs 
måluppfyllnad i de tidigare övningarna. Idén bakom detta är att se om OKG behöver följa upp 
något gammalt mål innan nya mål sätts upp för den kommande övningen.  
 
Vad gäller Uppdragsmål 3, konferensen i Kalmar så var den till stor hjälp för detta arbete. Mycket 
värdefull information gavs av konferensen, tyvärr nyttjades inte all information på effektivast sätt.  
 
Intervjuerna gick bra då vi kom stabmedlemmarna närmre. Intervjufrågorna var öppna och 
medlemmarna inom staben fick möjlighet att tala fritt om vad de önskade att öva, vilket vi noterade, 
se rubrik 9 intervjuer. Vi använde även en enkät som ett mätbart resultat för intervjuerna, en kopia på 
enkäten finner ni i appendix. 
 

11.3 Avvikelser och diskussion 
Grammatikrättelse av målen spelar stor roll i den här uppgiften och är tyvärr kunskaper som 
saknades. Stor skillnad mot de effektmål som levererades och det som OKG har gjort tidigare är att 
de har personer som är kommunikatörer som kan grammatik bättre än oss och kan därför skriva mål 
som passar verksamheten bättre.  
 
Mål 2 är ett mål som är likt Henning målet Ha en god förmåga att starta upp och arbeta i stab 
som ansågs ha blivit uppfylld av både oss och OKG. En anledning till att vi har valt att sätta upp 
målet igen för OKG har bland annat med stabens önskan att få öva men målet sattes också upp för 
att komplettera de missar man hade ifrån Henning. Ur Henning så beskrev man att tekniken som 
bild och ljudöverföringen till Kalmar krånglade, i samma veva så nämnde man under Henning 
övningen att det kan ta för lång tid att fatta beslut, vilket oftast berodde på att det fanns svårigheter 
att hålla sig till agendan. Man en stark anledning till att man valde att sätta upp målet igen har med 
att aldrig kan öva för lite på beredskapen, för om en riktigt kärnteknisk olycka skulle inträffa så 
kommer tidsbrist vara ett faktum, då gäller det att tekniken och stabsmetodiken håller sig till sin 
högsta nivå och då kan man inte vara lätt i sin bedömning.   
 
Mål 3 är ett mål som vi gärna ser att OKG ska följa upp, för som rapporten Beredskap-Utvärdering 
av Samö Fokus den 15 Maj 2014 skrev ”Bedömning är att OKG behöver fatta beslut kring framtida 
användare av sociala medier och förbättra sin förmåga omvärdsbevakningen till en analys av lämpliga åtgärder och 
tänkbara omfall” ( Stahre. M, s 24;2014) så finns det förbättringspotential kring liknande mål. En 
lösning till problemet är om det görs som den vetenskapliga rapporten Omvärldsbevakning och 
omfallsplanering i samband med stabsarbete skriven av Fardi Moghbel och Ilja Tsjajka beskriver, att man ska 
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nyttja internetbaserade program som kan sortera information baserad på nyckelord, den information 
man får kvar kan därefter sorteras och beslutas om det är relevant för omfallsplaneringen, som en 
del nämnde under intervjun att de vill bli bättre på.  Det råder dock en viss tveksamhet om OKG 
har resurser att lägga på bevakning av sociala medier, om så är fallet kan en lösning vara att 
delägaren av OKG exempelvis E: on utför bevakningen åt OKGs räkning, då de redan har stora 
resurser på bevakningen. Men faktum kvarstår att mycket information på sociala medier inte 
används i någon större omfattning, vilket påverkar OKGs omvärldsuppfattning vilket i sin tur 
påverkar omfallsplaneringen. 
  

11.4 Rekommendationer 
Utöver de mål som har blivit framtagna rekommenderar vi även att man ser efter möjligheten att 
öva STF fysiskt skydd då det var ett mål till utkallningsövningen som inte uppnådde godkänt, se 8.1 
utkallningsövning. Det nämns inte som någon större förlust att OKG inte fick öva STF fysiskt 
skydd men då det var uppsatt som ett mål lär det ha varit relevant att öva och bör därför tas upp 
igen. 
 
I intervjuerna framkom en önskan om att öva EPD-utrustningen (Elektronisk persondosimeter) för 
att säkerhetsställa att personalen har den kunskap att kunna hantera utrustningen korrekt.  
 
OKGs samverkan med andra aktörer har varit varierande bra, mellan vissa aktörer värkar samarbetet 
fungera bättre och mellan andra fungerar det mindre bra. Vi vill rekommendera OKG att se över 
vad som gör att samarbetet med vissa aktörer fungerar så bra och om man då kan implementera den 
lärdomen och de kunskaperna till samarbetet med de aktörer där det fungerar mindre bra. 
 
De mål som vi har tagit fram till OKG är mål som vi har tyckt varit behövliga, men det finns 
naturligtvis möjlighet för OKG att utveckla vidare, ändra, ta bort eller lägga till flera mål. Lika så 
även för indikationerna för varje mål. 
 
Efter vår redovisning framkom även frågor kring hur applikationen, se 10.1 bedömning av lämpliga mål 
och indikationer inför KKÖ17 eller Appendix, rubrik Applikation, kan säkras mot eventuella kapningar 
eller hur den kan fungera om det vanliga nätet ligger nere. Dessa tekniska frågor är något som OKG 
kan arbeta vidare med om en applikation anses bli nödvändigt. 
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Appendix 
 

Roller inom STAB 
Vid en kris som kräver STAB tillkallning så finns det som nämnt olika roller inom gruppen och 
dessa är. 
 

- Vakthavande ingenjör (VHI)  
- Stabschef (StabsC) 
- Områdesledare (OL) 
- Anläggningsledare O1 (AL O1) 
- Anläggningsledare O2 (AL O2) 
- Anläggningsledare O3 (AL O3) 
- Strålskyddsledare (SL) 
- Serviceledare (SEL) 
- Informationsledare (IL) 

 
Vakthavande ingenjör, VHI 
Vid en kris så tar ofta vakthavande ingenjören rollen som Stabchef och det som förväntas av 
personen är att; 

- Informera, rapportera och larma internt och externt 
- Initiera och genomföra larmning  
- Klassificera händelser enligt gällande larmkriterier  
- Agera som OL tills OL anländer 

Befogenheter 
- Beordra ändring av driftläge och eller fatta tekniskt operativa beslut i anläggningens 

beredskapsorganisation  
- Fatta principbeslut i beredskapsorganisationen 
- VHI är driftledare fram tills OL anländer till kontrollrummet 

 
   
Stabschef  
Stabschefen ska stödja och hjälpa OL att led arbetet i staben. Det som förväntas av Stabschefen är 
att; 

- Leda, fördela och samordna arbetet i staben  
- Genomföra stabsgenomgångar enligt delegering från OL 
- Omsätta OLs beslut till direktiv och order 
- Följa upp personalplanering i staben  

Befogenheter 
- Stabschefen får göra det som krävs för att uppfylla tilldelad roll som stabschef 

 
Områdesledare, OL 
OL är chef över beredskapsorganisationen och leder alla insatser. Det som förväntas av OL är att;  

- Tillsammans med AL bedöma om larmnivån behöver ändras. 
- Bedöma lägesbild.  
- Initiera och genomföra stabsgenomgångar. 
- Följa upp att kontakter tas. 

 
Befogenheter  

- Besluta om beredskapsorganisationen ska ta över ledningen av OKG  
- Fatta det formella beslutet om att personal ska skickas hem  
- Befogenheten som krävs att uppfylla tilldelad roll i beredskapsorganisationen.  

 



 

Anläggningsledare, AL 
Anläggningsledaren är chef för den drabbade anläggningen, och eftersom det finns 3 stycken 
anläggningar på OKG, så befinner sig 3 stycken AL för respektive anläggning. Det som förväntas av 
Anläggningsledaren är; 

- Bedöma anläggningens läge, barriär, säkerhetsstruktur.  
- Bedöma miljö och inre strålskydd i drabbad anläggning.  

Befogenheter 
- Att göra det som krävs för att följa upp anläggningsledarens roll.   

 
Strålskyddsledare, SL 
Utför utsläppsberäkningar och prognoser utifrån kvalificerade beräkningsprogram. Det som 
förväntas av SL är att; 

- Följa aktivitetsutsläpp i huvudskorsten och RAMA-filter. 
- Bedöma risker för och storleken på radioaktiva utsläpp samt tidsförhållanden.  
- Stödja/informera OL samt övriga stab.  

Befogenheter 
- Det som krävs för att uppfylla tilldelad roll i beredskapsorganisationen.  

 
Serviceledare, SEL 
Är chef för servicefunktionen. Det som förväntas av serviceledaren är att; 

- Samordna insatser med myndigheter 
- Vara kontaktperson för samlingsplatser av utrymning av anläggningen 
- Arrangera utrymning av halvön  

Befogenheter 
- Att göra det som krävs för att upprätthålla rollen som serviceledare.   

 
Informationsledare, IL  
Informationsledaren handhar informationen till personalen, anhöriga, ägare, myndigheter och 
allmänheten. Det som förväntas av informationsledaren är; 

- Informera, rapportera, larma internt och externt 
 
Befogenheter, 

- Göra det som krävs för att upprätthålla rollen som informationsledare. 
 (Rydberg, 2015) 
 

  



 

 
Samö KKÖ 2011 data 
 
Mål 1: Organisationen använder sig av fastanställda larmkedjor/planer för en kärnteknisk olycka. 

 
 

Mål 2: De enskilda funktionen inom OKG hanterar olyckan på ett effektivt sätt 

 
 

Mål 3: Beredeskapsorganisationen funktioner samverkar på ett effektivt sätt för att hantera olyckan 

 



 

 
Samö Fokus 2014 Data 
Mål 1: Aktörerna har förmåga att bedriva kommunikationsarbete i enlighet med respektive 
organisations ansvar och roll. 

 
 

Mål 2: Aktörerna har förmåga att kommunicera samordnat till allmänheten och medier.

 
 



 

Mål 3: Aktörerna har förmåga att använda sociala medier i sitt kommunikations arbete.

 
 

Henning Data 

 
 

Utkallningsövning Data

 
 



 

 
Applikation 

 
Ett förslag på en indekation på utrymningen var att investera i en applikation som ska underlätta och 
skynda på utrymningen inom anläggningen. Koncepet fungerar som följande  
 
1. En admin-telefon(dator) skickar ut en fråga  
2. Klienter (arbetare) får frågan i ett sms  
3. Klienterna (arbetarna) svarar "ja" på frågan  
4. Svaret kommer tillbaka till telefonen(datorn) som markerar en bock på personen som svarade.  
 
Se bild nedan för en tydligare beskrivning  

 
Med hjälp av metoden så kan man sålla ut de människor som är i medvetande och är okej mot de 
som är medvetslösa eller av någon annan anledning är i fara, för om en person inte svarar så ser man 
det direkt och kan därefter minska sökområdet efter personen. Den här typen av applikation med 
sms går att köpa hos IT företaget 46elks, som specialiserar sig inom sms tjänster.  
 
Kostnad för applikationen  
Kostnaden att bygga den här lösningen är oklart, då 46elks tar betalt för timme. Men när 
applikationen är igång så kostar det 9 kr/månad för varje admintelefon. Alltså enbart den 
telefonen(datorn) som har möjligheten att skicka ut sms till alla. Sedan så kostar det 50 öre per 
skickat sms.  
 
Exempel; 
Om OKG har 800 anställda och har investerat i applikationen. Ni väljer att göra en snabb checkning 
på vilka som har lämnat området och skickar frågan ”har du lämnat området, svara ja annars svara 
inte alls” via applikationen som sedan sprider sig vidare till de anställda, ni har då alltså betalat; 
 
9 kr +800*0,5= 409 kr 
 
För ett smidigt och snabbt sätt sorterat ut de människor som har lämnat området. Om de inte har 
lämnat området så måste ni anta att personen fortfarande befinner sig i området.  
 
(Tullstedt, 2016) 
 
 
 



 

Intervjufrågor  
 
Namn: 
Position: 
 
Vad innebär din position i Staben? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Vad tror du är att din ”funktion” skulle behöva öva inför KKÖ17? Varför? 
_____________________________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________________________
________ 
Vad tror du ni kommer klara bra respektive mindre bra? Varför? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
Vad har fungerat bra respektive mindre bra i tidigare övningar/händelser? Varför? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
Vad har ni förändra från tidigare erfarenheter/händelserna? Hur?  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
Vad har din ”funktion” arbetat med de senaste åren? Varför? Hur har det gått, bra/dåligt? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Vilka mål skulle du vilja sätta upp för din ”funktion”? Varför? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
Hur kan ni kontrollera att ni uppnått dessa mål? Indikationer? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Vad skulle OKG som företag behöva jobba/öva på i beredskapsområdet? Varför? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Vilka samarbeten med andra aktörer har fungerat bra/dåligt? Varför? Hur kan man förbättra? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________ 
 



 

Övriga punkter ni vill att vi ska fokusera på?  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________ 

 
Enkät 
Enkät  
 

1) Hur	  bedömer	  du	  att	  OKG	  har	  uppnått	  målet	  Organisationen	  använder	  sig	  av	  fastanställda	  
larmkedjor/planer	  för	  en	  kärnteknisk	  olycka,	  ur	  Samö	  2011	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  

 
2) Hur	  bedömer	  du	  att	  OKG	  har	  uppnått	  målet	  De	  enskilda	  funktionen	  inom	  OKG	  hanterar	  olyckan	  på	  ett	  

effektivt	  sätt,	  ur	  Samö	  2011	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  

 
3) Hur	  bedömer	  du	  att	  OKG	  har	  uppnått	  målet	  Beredskapsorganisationen	  funktioner	  samverkar	  på	  ett	  

effektivt	  sätt	  för	  att	  hantera	  olyckan,	  ur	  Samö	  2011	  	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  
	  

4) Hur	  bedömer	  du	  att	  OKG	  har	  uppnått	  målet	  Aktörerna	  har	  förmåga	  att	  bedriva	  kommunikationsarbete	  
i	  enlighet	  med	  respektive	  organisations	  ansvar	  och	  roll,	  ur	  Samö	  2014	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  
	  

5) Hur	  bedömer	  du	  att	  OKG	  har	  uppnått	  målet	  Aktörerna	  har	  förmåga	  att	  kommunicera	  samordnat	  till	  
allmänheten	  och	  medier,	  ur	  Samö	  2014	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  
	  

6) Hur	  bedömer	  du	  att	  OKG	  har	  uppnått	  målet,	  Aktörerna	  har	  förmåga	  att	  använda	  sociala	  medier	  i	  sitt	  
komunikationsarbete,	  ur	  Samö	  2014	  	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  
	  

7) Samö-‐övningen	  i	  sin	  helhet?	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  

 
8) Hur	  har	  kommunikationen	  fungerat	  inom	  Staben?	  

○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  
	  
	  

9) Hur	  har	  kommunikationen	  fungerat	  med	  Kalmar	  länsstyrelsen?	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  
	  

10) Hur	  har	  kommunikationen	  fungerat	  med	  MSB?	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  
	  

11) Hur	  har	  kommunikationen	  fungerat	  med	  E:ON?	  	  
○	  Mycket	  dåligt	  ○	  Dåligt	  ○	  Vet	  ej	  ○	  Bra	  ○	  Mycket	  bra	  	  
	  
 


