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Sammanfattning 

Sannolikheten för att en allvarligare kärnteknisk olycka ska inträffa är liten, men 

inträffar det kan konsekvenserna bli katastrofala såväl nationellt som 

internationellt. Det är därför utmanande att skapa goda beredskapsplaner för 

hantering av kärnkraftsolyckor. Ett begrepp som ingår i den nuvarande svenska 

beredskapsplaneringen för kärntekniska händelser är "Mottagningsplats". På 

mottagningsplatserna mäts de drabbade personerna av för att fastställa vilka som 

blivit kontaminerade, och de som behöver saneras får hjälp med detta. Dessutom 

erbjuder mottagningsplatserna information och inkvarteringshjälp till de 

evakuerade personerna. 

Ingen vet hur många personer som kan tänkas uppsöka en mottagningsplats, då 

det aldrig inträffat någon större kärnteknisk olycka i Sverige. Dessutom kommer 

flertalet faktorer, såsom utsläppets storlek och så vidare, vara avgörande för hur 

många som blir tvungna att evakuera. Det är därför svårt att avgöra hur stor 

kapacitet en mottagningsplats behöver ha eller vilken kapacitet som kan anses 

vara acceptabel. I denna rapport undersöks hur stor kapacitet som finns på 

mottagningsplats Sparbankshallen i Varberg, vilken ingår i beredskapsplaneringen 

för Ringhals kärnkraftverk. I rapporten ges även förslag på hur personflödet 

genom mottagningsplatsen kan ökas för att mottagningsplatsens kapacitet ska 

förbättras. 

För att bestämma mottaganingsplatsens kapacitet genomfördes simuleringar i 

programmet AnyLogic, samt komplementerande handberäkningar. 

Genomsnittstider för att passera igenom de funktioner, som finns på 

mottagningsplatsen, uppmättes experimentellt under en övning i Sparbankshallen 

den 24 oktober 2013 där cirka 100 figuranter besökte mottagningsplatsen. Ett 

syfte med examensarbetet är att ge andra mottagningsplatser ett lättanvänt redskap 

för att beräkna mottagningsplatsens aktuella kapacitet. 

Flaskhalsar på mottagningsplatsen identifierades för att kunna utreda hur flödet 

genom mottagningsplatsen kunde förbättras. Då den befintliga mätutrustningen 

användes, bildades en flaskhals vid mätningsfunktionen av kontaminerade. Under 

arbetets gång har ny och mer effektiv mätutrustning införskaffats. Det är 
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emellertid oklart hur mycket mer effektiv den nya utrustningen är, utan detta är 

något som behöver utredas vidare. Det är dock troligt att flakshalsen, med den nya 

mätutrustningen, kommer flyttas till den funktion där besökarna registreras i 

polisens katastrofregister. 

På mottagningsplatserna är många aktörer inblandade och det är viktigt att ha en 

robust organisation. Generellt sätt är det svårare att skapa en robust organisation 

när många olika aktörer är inblandade, vilket är fallet på mottagningsplats 

Sparbankshallen. Det har därför undersökts vad som är viktigt att tänka på för att 

skapa en robust organisation på en mottagningsplats. 
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Summary 

The probability of a serious accident in a nuclear plant is small, but the 

consequences can extend beyond borders in case it happens. These are factors that 

make risk management in nuclear plants very challenging. One part of the nuclear 

preparedness in Sweden is off-site centers. These centers will determine which 

persons that are contaminated and provide with health care of evacuees that have 

been contaminated. These centers will also provide with information to the 

evacuees and help them to get temporary accommodations. 

Nobody knows how many evacuees that will visit an off-site center, because it 

will depend on the size of the contamination etcetera. Besides there has never 

been a serious accident in a Swedish nuclear plant. Factors like these make it hard 

to decide which capacity is needed or at least acceptable for an off-site center. In 

this report, the authors analyse the capacity of one Swedish off-site center, namely 

the Sparbankshallen in Varberg, which is included in the preparedness for the 

Ringhals nuclear plant. 

The estimate of the capacity is made in two different ways. Both computer 

simulations, in the program AnyLogic, and hand calculations were performed. 

The average time for a person to pass through different functions at the off-site 

center was measured during an experiment at Sparbankshallen on October 24, 

2013. In the experiment, 100 participants visited the centre. One of the aims of 

this report is to give other off-site centers a method to calculate their current 

capacity. 

The functions where bottleneck occurred in the center were identified, in order to 

analyse how the flow through the centre could be increased. The report shows that 

the bottleneck occurred in the function where people’s contamination was 

measured. The equipment that was used for measuring during the experiment in 

Sparbankshallen was very old, and during the process of this report, new and 

more efficient equipment was bought. The efficiency of the new equipment was 

not determined and therefore need further investigation. The authors estimate that 

the bottleneck will move to the function where people get registries in the police´s 

disaster registration system if the new equipment is used. 
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At the off-site center a lot of operators are involved, and it is important to have a 

robust organisation. It is usually hard to get a robust organization when many 

different organizations are involved. This report tries to determine which factors 

that are especially important for a robust organization at an off-site center. 
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1.  Inledning 

De första kärnkraftsreaktorerna byggdes runt 1950-talet, vilket blev startskottet 

för en het debatt. Än idag väcker kärnkraft starka reaktioner i såväl Sverige som i 

övriga världen, och trots att kärnkraftsopinionen har förändrats över åren är det 

alltjämt en laddad fråga (Englund, 2009).  

Många människor överskattar riskerna med kärnkraft (Garrick, 1998). Detta kan 

förklaras med grundläggande principer för riskperception som visar att människor 

tenderar att överskatta risker för "onaturliga fenomen". Radioaktiva ämnen syns 

eller luktar inte och kan inte upplevas med våra sinnen. Det finns ytterligare 

faktorer som tros påverka riskuppfattningen såsom grad av frivillighet med mera 

(Garrick, 1998). Ur ett politiskt perspektiv påverkas kärnkraftsfrågor av hur 

allmänheten upplever risken, vilket ställer särskilt stora krav på hur 

kärnkraftsfrågor behandlas. Undersöks lagstiftning kopplad till kärnkraft kan ett 

direkt samband ses till hur opinionen sett ut då lagarna stiftats. Exempelvis har 

lagstiftningen skärpts i samband med att kärnkraftsolyckor skett (Englund, 2009; 

Sjölander, 2004). 

Trots att sannolikheten för en kärnkraftsolycka är låg och det ställs höga krav på 

kärntekniska anläggningar kan en olycka inträffa, vilket bevisats tidigare i 

historien. År 1979 skedde ett mindre radioaktivt utsläpp i Harrisburg i USA, vilket 

ledde till att motståndet mot kärnkraft ökade (Sjölander, 2004). Påtryckningarna 

ledde till att det hölls en folkomröstning år 1980 i Sverige angående kärnkraftens 

fortsatta utveckling i landet (Anshelm, 2013). Majoriteten röstade för succesiv 

avveckling i den takt som energianvändningen tillät (Holmberg & Asp, 1984). 

Säkerheten på svenska kärnkraftverk förbättrades efter utsläppet i Harrisburg, då 

bland annat så kallade haverifilter började användas som ska filtrera bort 

radioaktiva partiklar vid ett utsläpp (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2008). 

År 1986 skedde kärnkraftsverksolyckan i Tjernobyl, som ligger i nuvarande 

Ukraina, och radioaktivt nedfall nådde stora delar av Europa (Sjölander, 2004). 

Olyckan ledde till nya påtryckningar om att avveckla kärnkraften (Vattenfall, 
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2013). År 2011 skedde ännu en kärnkraftsolycka, denna gång i Japanska 

Fukushima. Efter olyckan ökade återigen motståndet mot kärnkraft som 

energikälla (Holmberg, 2013). 

I dagens samhälle ställer invånarna högre krav på säkerhet än tidigare, och med 

varje inträffad kärnkraftsolycka ökar samhällets krav ytterligare. Det är därför 

viktigt att det finns välfungerande planer för hur en eventuell kärnkraftsolycka ska 

hanteras och hur konsekvenserna kan minimeras (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2012). 

För att hantera kärnkraftsolyckor finns därmed ett behov av riskhantering och 

planer på hur man bör gå tillväga om det otänkbara inträffar. Det första steget i en 

riskhanteringsprocess handlar om att identifiera potentiella risker. Därefter 

analyseras de identifierade riskerna och slutligen görs en värdering av riskerna. 

Denna värdering leder till att ett beslut ta huruvida riskerna anses acceptabla eller 

ej. En del av riskhanteringsprocessen är att förebygga riskerna och att arbeta för 

att en eventuell händelse får så lindriga konsekvenser som möjligt.  

Om det mot förmodan sker ett utsläpp av radioaktiva ämnen krävs både 

omfattande och skyndsamma insatser för att hantera situationen på bästa sätt. I 

dagsläget har kärnkraftslänen mottagningsplatser dit drabbade personer kan vända 

sig. En stor andel människor förväntas bli tvungna att evakuera vid ett 

kärnkraftshaveri och det är viktigt att dessa personer har möjlighet att få den hjälp 

de anser sig behöva. Hur många som förväntas uppsöka en mottagningsplats i 

Sverige är i dagsläget okänt och det finns inga lagkrav på mottagningsplatsernas 

kapacitet. Däremot bör mottagningsplatserna kunna hantera samtliga personer 

som behöver hjälp. 

En viktig del i riskhanteringsprocessen är även att skapa robusta 

mottagningsplatser. I detta arbete undersöks hur konsekvenserna vid en 

kärnkraftsolycka kan minskas genom att säkerställa att drabbade personer kan få 

den hjälp de behöver på en mottagningsplats. För att säkerställa denna hjälp krävs 

att mottagningsplatsen har kapacitet att hantera de personer som söker sig till 

mottagningsplatsen.  
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur olika faktorer påverkar kapaciteten av 

mottagningsplats Sparbankshallen i Varbergs kommun. Vidare syftar arbetet till 

att identifiera möjliga flaskhalsar på mottagningsplatsen som kan leda till 

begränsningar av personflödet, samt utreda hur dessa kan undvikas. Ytterligare ett 

syfte är att undersöka hur en robust organisation kan skapas på 

mottagningsplatsen. 

Arbetets målsättning är att skapa ett underlag för hur personflöden på 

mottagningsplatser, i samband med utrymning vid kärnkraftslarm, kan förbättras. 

Ytterligare en målsättning är att ge kommuner och myndigheter ett verktyg för att 

de själva ska kunna identifiera flaskhalsar och uppskatta flödeskapaciteten i nya 

och befintliga verksamheter med en uppbyggnad som liknar mottagningsplats 

Sparbankshallen.  

1.3 Målgrupp 

Arbetet riktar sig främst till aktörer som är involverade i upprättande och drift av 

mottagningsplatser i samband med evakuering vid kärnkraftslarm. Den viktigaste 

målgruppen är därmed kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter som har 

kopplingar till kärnkraftsanläggningar. 

1.4 Genomförande 

Arbetet inleddes med en problemidentifiering där övergripande frågeställningar 

och målsättningar för arbetet bestämdes. Därefter genomfördes en 

informationssökning för att kartlägga mottagningsplats Sparbankshallens 

förutsättningar samt vilken kunskap som finns inom ämnet. I slutet av oktober 

utförde författarna mätningar och observationer vid en övning på 

mottagningsplats Sparbankshallen. Resultaten av dessa studier användes som 

indata för simuleringar och handberäkningar av personflödet genom 

mottagningsplatsen. Parallellt med simuleringar och handberäkningar gjordes en 

analys av hur organisationen på mottagningsplats Sparbankshallen var uppbyggd 

samt vad som utmärker en robust organisation i krissituationer. Därefter 
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jämfördes och analyserades samtliga resultat innan förslag på förbättringar gavs. 

Föreslagna förbättringar validerades genom ytterligare simuleringar och 

handberäkningar. Slutligen fördes en diskussion kring arbetets resultat, 

osäkerheter och process vilket mynnade ut i rapportens slutsats.  

Processen tydliggörs grafiskt i Figur 1, vilken även återspeglar rapportens 

disposition. De olika delarna i processen, och rapporten, beskrivs närmare under 

respektive rubrik. 
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Figur 1. Flödesschema över arbetsprocessen. 
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1.4.1 Problemidentifiering 

Tänkbara problem på mottagningsplats Sparbankshallen identifierades med hjälp 

av en litteraturgranskning av befintliga beredskapsplaner. I samråd med experter 

inom området fastställdes sedan de övergripande problemställningar som arbetet 

syftar till att besvara. Problemställningarna återspeglas i arbetets syfte och mål, 

vilka presenteras i avsnitt 1.1 Syfte och mål. 

1.4.2 Informationssökning 

Informationssökningen gick ut på att besvara och utreda följande frågor: 

1. Hur är mottagningsplats Sparbankshallen tänkt att fungera? 

2. Vem bär det juridiska ansvaret för olika funktioner på mottagningsplatsen? 

3. Vad kännetecknar en robust organisation? 

4. Hur kan kapaciteten på mottagningsplats Sparbankshallen förbättras? 

5. Vilka erfarenheter finns från tidigare händelser utomlands? 

6. Vilken kunskap och vilka studier är redan gjorda inom området? 

För att få en uppfattning om hur mottagningsplatsen är tänkt att fungera 

studerades beredskapsplaner och övriga relevanta dokument samtidigt som 

intervjuer med inblandade aktörer genomfördes. Litteraturen tillhandahölls främst 

av Räddningstjänsten Väst och Länsstyrelsen Hallands län. 

Underlag för att besvara frågan om vem som bär vilket juridiskt ansvar togs fram 

genom att studera gällande lagstiftning, så som Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Förordning (2003:789) om 

skydd mot olyckor med flera.  

För att utreda de fyra återstående frågorna gjordes sökningar i fem internationella 

och nationella litteraturdatabaser. Sökningarna gjordes med hjälp av ett antal 

noggrant utvalda sökord. Dessa presenteras i Bilaga A – Litteraturstudie 

tillsammans med sökningarnas resultat, det vill säga antal träffar och antal 

relevanta träffar.  
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Utöver den litteratur som hittades i litteraturdatabaserna inhämtades även 

information från andra källor. Bland annat har inblandade aktörer och personer 

bidragit med olika dokument, avtal, litteraturtips inom deras aktuella område med 

mera. 

Informationssökningen mynnade ut i den teori och bakgrundsinformation som 

presenteras i rapportens olika kapitel. 

1.4.3 Organisation 

Kapitel 3 syftar till att skapa en förståelse för hur organisationen på 

mottagningsplats Sparbankshallen ser ut samt vad som krävs för att denna ska bli 

mer robust. Som en del i detta beskrivs den lagstiftning som ligger till grund för 

att organisationen ser ut som den gör. Dessutom presenteras teori kring vad som 

utmärker en robust organisation i krissituationer  

1.4.4 Experimentella studier 

Författarna deltog vid en övning för Ringhalsberedskapen som fokuserade på 

mottagningsplats Sparbankshallen. Under övningen samlades data in, vilken 

användes som indata för simuleringar och handberäkningar av personflöden. 

Dessutom observerades mottagningsplatsens uppbyggnad för att skapa förståelse 

kring hur mottagningsplats Sparbankshallen praktiskt kommer vara uppbyggd och 

organiserad.  

I kapitel 4 presenteras syfte och mål med de experimentella studierna samt hur 

dessa genomfördes. Vidare presenteras, analyseras och diskuteras resultaten av de 

experimentella studierna.  

1.4.5 Framtagande av scenarier 

Det råder stora osäkerheter kring vilka omständigheter som kommer råda på 

mottagningsplats Sparbankshallen vid en skarp händelse. Två faktorer som är 

svåra att uppskatta, men som har avgörande betydelse för vilken kapacitet 

mottagningsplatsen behöver ha, är hur stor andel av befolkningen som besöker 

mottagningsplatsen och hur stor andel av besökarna som kommer vara 
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kontaminerade. För att hantera dessa osäkerheter har ett antal scenarier med 

varierande förutsättningar tagits fram. Dessa scenarier presenteras i kapitel 5. 

1.4.6 Simuleringar 

Simuleringar av personflöden genomfördes bland annat för att identifiera möjliga 

flaskhalsar på mottagningsplats Sparbankshallen. Utöver resultat med tillhörande 

analys och diskussion innehåller kapitel 6 även information om aktuellt 

simuleringsprogram samt en redogörelse av simuleringarnas genomförande. 

1.4.7 Handberäkningar 

Resultaten av simuleringarna validerades genom att handberäkningar av 

funktionernas flödeskapacitet med mera utfördes. Dessutom identifierades 

flaskhalsar på mottagningsplats Sparbankshallen även med hjälp av 

handberäkningar. I kapitel 7 redovisas de matematiska samband som tillämpats 

samt beräkningarnas resultat, med tillhörande analys och diskussion. Fullständiga 

beräkningar presenteras i Bilaga E - Handberäkningar. 

1.4.8 Jämförelse och analys av resultat 

I kapitel 8 görs en jämförelse av resultat från simuleringar och handberäkningar. 

Dessutom presenteras en övergripande analys av resultaten, vilken kompletterar 

de diskussioner och analyser som presenteras i kapitel 6 och kapitel 7. 

1.4.9 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys genomfördes för att undersöka hur resultaten påverkas av 

avvikelser i indata och andra förutsättningar. Bland annat varierades funktionernas 

genomsnittstider och personalantal för att undersöka vad som krävdes för att 

utfallet av flaskhalsar skulle ändras. Dessutom genomfördes simuleringar i 

AnyLogic med olika tidsfördelningar. Känslighetsanalysen presenteras i kapitel 9. 

1.4.10 Förbättringsförslag 

Förslag på hur personflödet kan effektiviseras på mottagningsplats 

Sparbankshallen togs fram och validerades genom simuleringar och 

handberäkningar. Förbättringsförslagen presenteras i kapitel 10 och utreder främst 
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hur kapaciteten på mottagningsplats Sparbankshallen påverkas av den nya 

mätutrustning som köpts in under hösten 2013. 

1.4.11 Diskussion och slutsats 

Det sista steget i arbetet handlade om att diskutera processen och dess resultat. 

Diskussionen, som dessutom behandlar osäkerheter, antaganden med mera, 

presenteras i kapitel 11. Diskussionen mynnar ut i en slutsats som återfinns i 

kapitel 12. Avslutningsvis reflekterade författarna, i kapitel 13, kring vilken 

fortsatt forskning som ansågs nödvändig inom området. 

1.5 Avgränsningar 

Utgångspunkt för arbetet är att förbättra personflödet genom mottagningsplats 

Sparbankshallen i Varbergs kommun. Arbetet är avgränsat till att analysera och 

effektivisera personflödet genom mottagningsplatsen samt hur organisationen på 

mottagningsplatsen kan bli mer robust. Vidare har det inte undersökts vilka 

personalresurser som finns att tillgå för arbetet på mottagningsplatsen. Det har 

också utgåtts från att personflödet genom mottagningsplatsen inte påverkas av 

personalens pauser, skiftbyten och så vidare. 

Hänsyn till den logistik och organisation som vid en skarp händelse krävs utanför 

mottagningsplats Sparbankshallen har inte tagits. I arbetet har det dock antagits att 

transporterna till och från mottagningsplatsen sker kontinuerligt och att det finns 

tillräckligt med transportmedel. Det har även antagits att den berörda delen av 

allmänheten har eller får information om vart de ska vända sig för att få den hjälp 

de behöver. 

Författarna har även utgått från att personer anländer till mottagningsplats 

Sparbankshallen kontinuerligt, medan det i ett skarpt scenario är troligare med 

fluktuationer. Dessutom kan väderförhållande, otillräcklig kapacitet med mera 

påverka befolkningens möjligheter att nå mottagningsplatsen, vilket inte 

behandlas i detta arbete.  
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2. Mottagningsplats Sparbankshallen 

Vid ett kärnkraftshaveri på Ringhals skall Varbergs kommun, enligt avtal mellan 

kommunen och Länsstyrelsen Halland, bistå Länsstyrelsen vid upprättandet av en 

så kallad mottagningsplats (Länsstyrelsen Hallands län, 2008). Till 

mottagningsplatsen kan evakuerade personer vända sig för personsanering, 

registrering, inkvarteringshjälp samt hjälp med vidare transport. Totalt finns det 

tre mottagningsplatser i Ringhalsberedskapen vilka är placerade i Kungsbacka 

kommun, Varbergs kommun och Marks kommun enligt Figur 2. Avståndet mellan 

mottagningsplatserna och Ringhals kärnkraftverk är cirka 20 till 40 kilometer 

fågelvägen. 

 

Figur 2. Översikt över inre beredskapszonen samt mottagningsplatserna 
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Beredskap ska finnas för samtliga personer som befinner sig i den så kallade Inre 

beredskapszonen. Den inre beredskapszonen utgörs av ett område runt Ringhals, 

se Figur 2, med en radie av cirka 15 kilometer och har cirka 21 000
1
 bofasta 

invånare fördelade i Kungsbacka kommun och Varbergs kommun (Länsstyrelsen 

Hallands län c). Under semestersäsongen uppskattas befolkningsmängden inom 

den inre beredskapszonen dubbleras
2
. Mottagningsplatserna ska ha beredskap för 

att ta emot samtliga personer som befinner sig i den inre beredskapszonen.  

Två olika larm förekommer i Ringhalsberedskapen, det ena är höjd beredskap och 

det andra är haverilarm (Länsstyrelsen Hallands län, 2012).  

Höjd beredskap innebär att: 

 Anläggningen avviker från förväntad funktion vid störd drift så att minst 

två aktivitetsbarriärer
3
 har genombrutits eller påtagligt hotas; 

eller 

 Anläggningen har utsatts för påverkan vars konsekvenser inte är 

överblickbara och för vilka omgivningens säkerhet inte kan garanteras 

Haverilarm innebär att: 

 Utsläpp pågår; 

eller 

 Utsläpp kan inte uteslutas inom storleksordningen 12 timmar. 

                                                 

1
 Peter Åsfjäll, GIS-ingenjör, Varbergs Kommun, mejlkorrespondens 2013-07-11. 

2
 Elisabet Von Knorring, Konferenskoordinator/Informatör, Marknad Varberg 

AB, mejlkorrespondens 

2013-07-23. 

3
 I svenska kärnkraftsreaktorer finns totalt fyra olika barriärer kring det 

radioaktiva bränslet, och om en barriär inte fungerar ska nästa ta vid 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013). 
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Under ett pågående utsläpp är det mest troliga att en så kallad inrymning beordras. 

I sådana fall ska personer i riskområdet gå inomhus och stänga fönster, dörrar och 

ventilation. Evakuering bör därmed endast att ske innan eller efter ett utsläpp 

(Länsstyrelsen Hallands län, 2012). Detta innebär att mottagningsplatserna 

framför allt kommer utnyttjas vid höjd beredskap eller vid ett haverilarm där 

utsläpp inte kan uteslutas inom 12 timmar. Dessutom kan det vara aktuellt att 

evakuera och använda mottagningsplatser efter att ett utsläpp har skett. Beroende 

på om utsläpp skett eller inte kan funktionerna på mottagningsplatsen variera. I 

denna rapport utgås det från att ett utsläpp inte kan uteslutas, och att samtliga 

planerade funktioner tas i bruk. 

I beredskapsplaneringen har mottagningsplatsen för Varberg kommun tidigare 

varit lokaliserad till Håstensskolan, som även den är lokaliserad inne i Varberg. I 

dagsläget finns det planer på att flytta mottagningsplatsen till Sparbankshallen, 

vilket testades under en övning i oktober 2013. I denna rapport har därför 

kapacitet och personflödena på Sparbankshallen i Varberg studerats. 

Sparbankshallen byggdes år 2004, och är en idrotts- och evenemangshall på 6800 

m
2
 (Varbergs fastigheter AB, 2013). Hallen är lokaliserad strax söder om 

Varbergs centrum.  

Polisen är ansvarig för transporter till och från mottagningsplatsen och det finns 

sex stycken utrymnings- och uppsamlingsplatser i den inre beredskapszonen, dit 

personer som saknar egna transportmöjligheter skall ta sig för att få transporthjälp 

(Länsstyrelsen Hallands län, 2012; Länsstyrelsen Hallands län, c). Transporterna 

förväntas ske med buss. Från mottagningsplatsen
4
 går dels avtransporter till 

centrum i Varberg varifrån besökarna själva kan ta sig vidare med buss eller tåg. 

En annan busslinje kommer avgå från mottagningsplatsen till de nya 

inkvarteringarna för de som erbjudits inkvarteringshjälp.  

  

                                                 

4
 Matilda Gustavsson, Ansvarig för Ringhalsberedskapen på Räddningstjänsten 

Väst, personligt möte den 30 juli 2013. 
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2.1 Funktioner och flöden på mottagningsplats 

Sparbankshallen 

De funktioner som i dagsläget är planerade på mottagningsplatsen presenteras i 

Figur 3 och beskrivs närmare längre fram i detta kapitel. De funktioner som 

allmänheten kommer att kunna besöka om ett utsläpp skett, är mätning av 

kontamination, personsanering, registrering, förplägnad, information, POSOM
5
 

samt funktionen inkvarteringshjälp (Varbergs kommun, 2013). Är det säkerställt 

att inget utsläpp skett kommer mätning och personsanering inte finnas 

tillgängliga. Utgångsläget är att samtliga funktioner kommer finnas då det kan ta 

tid att utreda om utsläpp skett eller ej. 

 

Figur 3. Mottagningsplatsens funktioner 

En översikt över personflödena på mottagningsplats Sparbankshallen visas i Figur 

4. Observera att planskisserna inte är skalenliga utan endast är till för att ge 

läsaren en uppfattning om hur flödena och funktionerna hänger samman. 

Mottagningsplatsen finns lokaliserad på två plan med trappor emellan planen. Det 

finns även en hiss som funktionsnedsatta personer kan använda sig av för att ta sig 

mellan planen. För större bilder över mottagningsplatsens tänkta personflöden se 

                                                 

5
 En grupp som arbetar med psykosocialt omhändertagande vid kriser i samhället. 
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Bilaga B – Flödesskisser och rutiner.

 

Figur 4. Flödena på mottagningsplatsen. 
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2.1.1 Mätning 

Mätning av radioaktivitet sker på två platser i Sparbankshallen vilket visas i Figur 

5. Mätning 1 är den första funktionen på mottagningsplatsen, vilken samtliga 

besökare går igenom. Mätning 2 är en kontrollmätning som utförs efter att 

kontaminerade personer har sanerats. Ansvariga för samtliga mätningar är 

radiofysiker från Göteborgs universitet. 

 

Figur 5. Mätningens placering på mottagningsplatsen. 

2.1.1.1 Mätning 1 

Vid mätning 1 finns tre mätramar och två handenheter. Utrustningen är från sent 

1980-tal eller tidigt 1990-tal men det är något oklart vilka fabrikat och modeller 

utrustningen är av. Mätramarna ser ut som rektangulära ramar med höjden 200 

centimeter och bredden 50 centimeter. Handenheterna är handhållna portabla 

mätare som indikerar radioaktiv strålning. I mätning 1 undersöks samtliga 

ankommande besökare genom att varje besökare ställer sig i en mätram under ett 

antal sekunder. Ges inget utslag är besökaren klar med funktionen och kan 

fortsätta till registrering av icke-kontaminerade på plan 1. Flödet genom mätning 

1 för personer som inte är kontaminerade visas i Figur 6. 
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Figur 6. Flöde av icke-kontaminerade personer genom mätning 1. 

De besökare som bedöms vara kontaminerade i mätramen mäts även av med en 

portabel handenhet för att lokalisera var på kroppen kontaminationen sitter. Skulle 

exempelvis skorna ge utslag kan den kontaminerade personen ta av dessa och gå 

igenom den sista mätramen. Skulle personen fortfarande ge utslag skickas 

personen till registrering för kontaminerade män eller kontaminerade kvinnor. Ges 

inget utslag efter det att personen tagit av ett kontaminerat klädesplagg eller skor 

går denna istället vidare till registrering av kontaminerat gods. Flödet för 

kontaminerade personer syns i Figur 7. 

 

Figur 7. Flöde av kontaminerade personer genom mätning 1. 

Inne i mätområdet får endast två personer befinna sig åt gången, en i varje kö. 

Detta beror på att om flera kontaminerade personer befinner sig inne i mätområdet 
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kan det vara svårt att söka av en person då bakgrundsstrålningen från de väntande 

personerna kan påverka mätutrustningen.  

2.1.1.2 Mätning 2 

De personer som blivit kontaminerade ska saneras på mottagningsplatsen. Efter 

saneringen går personerna till mätning 2 där kontrollmätning sker. Där går de åter 

igenom en mätram och vid behov finns även en handenhet att mäta kontamination 

med. Flödet genom mätning 2 visas i Figur 8.  

 

Figur 8. Flöde genom mätning 2. 

Det anses vara sällsynt att kontamination finns kvar efter sanering
6
 men skulle det 

inträffa får individen genomföra ytterligare en sanering. Ger mätutrustningen 

fortfarande utslag anses kontaminationen sitta invärtes och personen skickas 

vidare till sjukhus. 

  

                                                 

6
 Kenneth Matsson, Ansvarig för Ringhalsberedskapen, Länsstyrelsen i Hallands 

län, personlig kontakt 2013-10-23 
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2.1.2 Registrering 

Samtliga som kommer till mottagningsplatsen ska registreras när de kommit dit 

och avregistreras när de lämnar platsen. Polisen ansvarar för registreringen och 

registrerar besökarna i ett katastrofregister. Katastrofregistrering utförs alltid av 

polisen i samband med katastrofer i Sverige för att underlätta utredningar av 

försvunna personer i samband med händelsen. I dagsläget sker registreringen på 

papperblanketter som fylls i för hand av polisen, för att sedan skickas vidare till 

Göteborg. I Göteborg läggs uppgifterna in i ett digitalt 

katastrofregistreringsprogram, vilket möjliggör sökning av personer som befunnit 

sig i det katastrofdrabbade området. Det kan dock ta ett antal dagar innan 

blanketterna blivit digitaliserade och sökbara. 

Kommunen har en parallell elektronisk registrering, baserad på polisens 

katastrofregistreringsblanketter och är ansvariga för avregistreringen i det 

elektroniska systemet. Detta är en service till kommuninvånarna som kommunen 

planerar att tillhandahålla för att anhöriga ska få reda på vart personer tagit vägen. 

Registreringen är frivillig och varken polis eller kommun har laglig rätt att tvinga 

någon att lämna sina uppgifter i en sådan situation. 

Syftet med registreringen är att anhöriga ska kunna få reda på om deras nära och 

kära besökt mottagningsplatsen, samt om de är kvar där eller har tagit sig vidare, 

vilket kräver att uppgifterna från registreringen är direkt sökbara på 

mottagningsplatsen. Personal från kommunen kommer därför använda sig av ett 

Excel-dokument eller liknande tills polisen tagit fram ett registreringssystem som 

är direkt sökbart på mottagningsplatsen. Ett nytt program som är tänkt att 

användas på mottagningsplatser håller på att arbetas fram av polisen
7
. Detta för att 

registreringen ska fungera smidigare och vara direkt sökbart. 

Registreringen är uppdelad i en registrering för icke-kontaminerade besökare, så 

kallad registrering 1, samt en registrering för kontaminerade besökare. 

Registrering för kontaminerade är i sin tur uppdelad i tre olika registreringar. 

                                                 

7
 Sune Börjesson, Polismyndigheten i Hallands län, personlig kontakt 2013-10-24. 
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Strax innan utgång finns även avregistrering. Registreringens olika delar och 

lokalisering visas i Figur 9. 

 

Figur 9. Översiktsbild av registreringens placering på mottagningsplatsen. 

2.1.2.1 Registrering för kontaminerade och icke kontaminerade 

Polisen är alltså ansvarig för registreringen, och bestämmer omfattningen av 

denna. Tanken är att alla som kommer till mottagningsplatsen ska registreras via 

polisens katastrofregistreringsprogram eller i ett alternativt program som är mer 

lämpat för en mottagningsplats.  

På mottagningsplats Sparbankshallen kommer registrering finnas på två platser. 

Den ena är för kontaminerade personer vilken är lokaliserad direkt efter mätning 

1. I denna funktion registreras kontaminerade män och kvinnor samt personer med 
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kontaminerat gods, se Figur 10. I dagsläget sker detta i tre olika diskar, en disk för 

kontaminerade män, en för kontaminerade kvinnor och en för kontaminerat gods. 

I samband med registreringen för kontaminerat gods lämnas även de 

kontaminerade plaggen in och märks upp. De kontaminerade föremålen lagras 

eller destrueras därefter. 

 

 

Figur 10. Registrering av kontaminerade personer samt personer med kontaminerat gods. 

Den andra platsen för registrering ligger på plan 1 och är för icke-kontaminerade 

personer. Även här finns tre diskar som besökarna kan bli betjänade i, se Figur 11. 
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Figur 11. Registrering 1 av icke kontaminerade 

2.1.2.2 Avregistrering 

När besökarna ska lämna mottagningsplatsen avregistreras de i tre diskar, se flöde 

i Figur 12. Besökarna uppger sitt namn och personnummer medan personal på 

mottagningsplatsen går in i kommunens datorsystem och kryssar i att de lämnat 

platsen. För att personen ska kunna avregistreras krävs att personen hunnit bli 

registrerad i kommunens registreringsprogram, vilket Varbergs kommun ansvarar 

för. Polisen använder ingen form av avregistrering. 

 

Figur 12. Principiell uppbyggnad av, samt flöde igenom, funktionen för avregistrering. 
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2.1.3 Personsanering 

Det är inte helt klargjort vem som ansvarar för personsaneringen. De personer 

som blivit kontaminerade får antingen lämna in de kontaminerade plaggen i 

registrering för kontaminerat gods eller vid behov duscha/saneras enligt givna 

instruktioner. Saneringen är lokaliserad enligt Figur 13. 

 

Figur 13. Översikt av saneringens placering på mottagningsplatsen. 

Det finns totalt åtta omklädningsrum med 4-6 duschar per omklädningsrum. 

Omklädningsrummen är jämnt fördelade med fyra omklädningsrum för damer och 

fyra omklädningsrum för herrar. Totalt finns det 18 duschar för damer och lika 

många för herrar. För personflöde genom saneringen se Figur 14. De 

kontaminerade plaggen ska placeras i plastpåsar samt märkas upp. Därefter går 

personen in i duschen och följer en duschrutin, se Bilaga B – Flödesskisser och 

rutiner, som är framtagen för sanering vid strålningskontamination 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011). Därefter ska personen få en ren handduk samt 

rena kläder och skor. Även de personer som endast har kontaminerade plagg eller 

skor, och därmed inte behöver sanering i form av duschning, kan ha behov av rena 

kläder eller skor. När personen sanerats och fått rena kläder går personen vidare 

till mätning 2 där det görs en kontrollmätning. 
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Figur 14. Sanering för kvinnor. Sanering för män är uppbyggd på samma sätt, fast spegelvänd. 

2.1.4 Information 

Vem som är ansvarig för informationsfunktionen är inte helt klargjort. Funktionen 

är lokaliserad på plan 1 enligt Figur 15 och syftar till att besvara besökarnas 

frågor. Det kan röra sig om frågor angående vilken hjälp som finns att få på 

mottagningsplatsen, vad som faktiskt skett, hur prognosen ser ut framöver, hur de 

ska gå till väga ifall de till exempel lämnat sina boskapsdjur, när bussar går till 

centrum och så vidare.

 

Figur 15. Lokalisering av informationen. 

Utgångsläget är att informationen är bemannad av två personer. I Figur 16 visas 

flödet genom funktionen då den är bemannad av två personal.  
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Figur 16. Flöde genom informationen då denna är bemannad av två personal. 

2.1.5 Inkvarteringshjälp 

De personer som inte kan ordna ett tillfälligt boende under tiden evakueringen 

äger rum får hjälp med detta i inkvarteringshjälpen. Kommunen ansvarar för 

inkvarteringshjälpen (Länsstyrelsen Hallands län, 2008) och denna är lokaliserad 

till plan 1, se Figur 17. 

 

Figur 17. Lokalisering av inkvarteringshjälp på plan 1. 
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Kommunen försöker i första hand ordna hotellboende och i andra hand boende i 

t.ex. idrottshallar i närliggande kommuner där utsläpp ej har skett eller förväntas 

ske. Vilken typ av boende som finns att tillgå samt var boendet är lokaliseras 

påverkas bland annat av efterfrågan på boende, hur länge evakueringen förväntas 

vara samt utsläppets storlek och omfattning. 

I dagsläget finns tre bord placerade framför en whiteboardtavla, där det noteras 

hur många personer som inkvarterats på varje ställe för att samtliga handläggare 

ska ha en uppdaterad överblick av var det finns lediga platser. Uppbyggnaden av 

funktionen visas i Figur 18.  

Eventuellt kan inkvarteringshjälpen även komma hantera andra frågor, till 

exempel ekonomiskt stöd till personer som inte kan bekosta ett alternativt boende. 

 

Figur 18. Den strukturella uppbyggnaden av funktionen inkvarteringshjälp. 

2.1.6 POSOM 

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande och gruppen aktiveras 

vanligtvis vid olika kriser i samhället. Ett relativt stort antal personal kan komma 

att behövas på mottagningsplatsen då en evakuering och eventuell 

kärnkraftsolycka är en extrem händelse. Den situation som besökarna befinner sig 

i, att först behöva utrymma från sitt hem och sedan eventuellt få information om 

att de är kontaminerade, kan säkerligen upplevas som mycket stressande och 

påfrestande. 
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På mottagningsplatsen delas Posomfunktionen in i två delar, en ledningsgrupp och 

en grupp med stödpersoner som cirkulerar runt men även har tillgång till loger. 

POSOM är i dagsläget lokaliserade till plan 1, vilket visas i Figur 19. 

 

Figur 19. Översikt av POSOM:s lokalisering på mottagningsplats Sparbankshallen. 

2.1.6.1 POSOM ledningsgrupp 

Ledningsgruppens arbetsuppgifter är att leda och samordna POSOM. 

Ledningsgruppen utgörs vanligtvis av representanter från polis, räddningstjänst, 

kommun, svenska kyrkan och socialtjänsten. Ledningsgruppen avgör behovet av 

antal stödpersoner och sätter in stödpersoner efter behov.  

2.1.6.2 POSOM loger och stödpersoner 

POSOM-gruppen ska hjälpa besökarna igenom det akuta krisskedet. 

Stödpersonernas uppgifter är att cirkulera på mottagningsplatsen och ge stöd till 

besökarna. De kan till exempel prata med personer som står i kö till andra 

funktioner eller väntar på bussar för vidare transport. Till sitt förfogande har 

stödpersonerna även tre till fyra rum, som i vanliga fall används som teaterloger, 

där de kan gå undan för enskilda samtal.  
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2.1.7 Förplägnad  

Enklare förplägnad i form av t.ex. smörgås och kaffe kommer tillhandahållas på 

plan 1 enligt Figur 20. Efterfrågan beror troligtvis på vilken tid på dygnet det är 

samt hur lång tid det tar för personerna att ta sig igenom mottagningsplatsen. 

 

Figur 20. Lokalisering av förplägnad. 
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3. Organisation 

I kapitlet presenteras en översiktlig juridisk bakgrund, mottagningsplatsens 

organisatoriska uppbyggnad samt hur en robust organisation kan skapas på 

mottagningsplats Sparbankshallen. 

3.1 Juridisk bakgrund 

Kärnkraftsverksamhet och räddningstjänst vid denna typ av olyckor finns reglerat 

i ett flertal svenska lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Lagstiftningen 

utgör grunden till varför organisationen på och kring mottagningsplatsen ser ut 

och fungerar som den gör.  

Det svenska krishanteringssystemet har tre grundläggande principer:  

 Ansvarsprincipen 

 Likhetsprincipen 

 Närhetsprincipen 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar i normala fall även ska ha ansvar 

för sitt område under en kris. Likhetsprincipen innebär att en organisation ska 

vara sig så lik som möjligt, gällande utformning och verksamhetens lokalisering, 

även under en kris. Närhetsprincipen innebär att krisen ska hanteras på den plats 

den skett och av dem som är närmst ansvariga (Krisberedskapsmyndigheten, 

2012).  

De lagar, samt tillhörande förordningar som är aktuella inom området är främst 

följande: 

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO 

  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH 

 Polislagen (SFS 1984:387) 

 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, Avtalslagen. 
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 Förordning (2008:452) med instruktion för 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

LEH (2006:544) anses vara tillämpbar eftersom en kärnkraftshändelse kan anses 

uppfylla de kriterierna som definierar en extra ordinär händelse, enligt LEH 

(2006:544) 1 kap. 4 §: 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse 

som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 

kommun eller ett landsting.” 

Avtalslagen tillämpas då det slutits avtal mellan inblandade parter för att 

förtydliga ansvarsuppdelningen dem emellan. 

Utöver de lagar och förordningar som gäller i dagsläget kan Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB; efter att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten, 

meddela ytterligare föreskrifter om räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktivt 

ämne (SFS 2003:789).  

Ifall personer blir skadade kan även Hälso- och sjukvårdslagen vara aktuell, men 

då detta inte ligger inom arbetets inriktning har detta inte studerats närmre. 

Grundprincipen och utgångspunkten i LSO (2003:778) är att människor i hela 

landet, med hänsyn till lokala förhållanden, ska ha ett likvärdigt skydd mot 

olyckor. 

3.1.1 Olika aktörers skyldigheter 

De aktörer som kommer vara direkt involverade på mottagningsplats 

Sparbankshallen i samband med en kärnkraftshändelse är Länsstyrelsen i Hallands 

län, Varbergs Kommun, polismyndigheten i Hallands län samt radiofysiker från 

Göteborgs universitet. Försvarsmakten kommer också att hjälpa till.  

Utsläpp av radioaktiva ämnen ingår i statlig räddningstjänst och enligt 4 kap. 6 § i 

LSO (2003:778) är det regeringens uppgift att bestämma vilken myndighet som 
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ska ansvara för denna räddningstjänst. Av 4 kap. 15 § i Förordningen (2003:789) 

om skydd mot olyckor framgår att regeringen beslutat att Länsstyrelsen är den 

myndighet som ska ansvara för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  

Vid en kärnteknisk olycka på Ringhals kärnkraftverk får alltså Länsstyrelsen i 

Hallands län rollen som räddningsledare. I räddningsledningen kommer 

Länsstyrelsen samverka med personal från Ringhals, berörda kommuner, Polisen, 

Försvarsmakten, Räddningstjänsten och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap utövar bland annat tillsyn över den 

räddningstjänst som blir aktuell vid en kärnteknisk olycka (SFS 2003:789). 

Strålsäkerhetsmyndigheten är rådgivande expertisorgan angående strålskydd och 

strålskyddsmätningar enligt Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 4 

kap. 30 §.  

Vidare är Länsstyrelsen, enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 

kap. 18 §, skyldig att ” ... säkerställa att den befolkning som troligtvis kommer 

beröras och faktiskt berörs i händelse av en nödsituation som medför risk för 

strålning omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för 

befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas”. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap får dessutom meddela ytterligare föreskrifter om 

vad denna information ska innehålla (SFS 2008:1220). Enligt 4 kap. 21 § i 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska länsstyrelsen dessutom upprätta 

ett program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Programmet ska 

behandla följande: 

 organisation och ledning 

 samband 

 strålningsmätning 

 information till allmänheten 

 personella och materiella resurser i länet 

 saneringsmetoder 

 andra frågor av betydelse för beredskapen 

 alarmering 

 utrymning 
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Det står vidare i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap. 23-26 § att 

det ska finnas en beredskapszon för indikeringsmätning samt en inre 

beredskapszon. Vidare står i samma paragrafer att boende i den inre 

beredskapszonen ska bli varnade vid larm, samt att de ska vara informerade om 

det program som finns. Allmänheten i den inre beredskapszonen ska även tilldelas 

jodtabletter. Allt detta ansvarar Länsstyrelsen för (SFS 2003:789).  

De boende är både de personer som är bofasta och de som har sommarstugor i 

området. I programmet till allmänheten för Ringhals står var uppsamlingsplatser 

och mottagningsplatser finns, hur de boende ska agera vid olika händelser, vad de 

olika larmtyperna betyder med mera. I programmet finns även information om 

mottagningsplatser och deras funktioner.  

Enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap har 

Länsstyrelsen ett geografiskt områdesansvar. De ska sammanställa regionala risk- 

och sårbarhetsanalyser samt stödja de aktörer som är ansvariga för 

krisberedskapen i länet avseende planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt 

utbildning och övning. Länsstyrelsen har en samordnande roll i länet och ska ha 

en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande 

arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som 

berör länet (SFS 2007:825). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillsynsmyndighet för 

efterlevnad av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt planläggning av 

räddningstjänst i samband med utsläpp av radioaktiva ämnen (SFS 2008:1220). 

Ägaren eller den som driver farlig verksamhet har skyldighet att i skälig 

omfattning hålla eller bekosta beredskap för att hindra eller begränsa skador enligt 

LSO (2003:778) 2 kap. 4 §. I dagsläget är en fast summa satt som maxbelopp på 

vad kärnkraftverken själva behöver betala för skador under en kärnkraftsolycka 

utöver det som den obligatoriska försäkringen täcker. Det finns dock en ny lag, 

som ännu inte trätt i kraft, där det fastslås att kärnkraftverken ska ha ett 

obegränsat ekonomiskt ansvar (SFS 2010:950). 
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I LSO (2003:778) 6 kap. 7-9 § beskrivs kommunens skyldigheter att medverka 

vid räddningstjänst eller sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Kommunerna 

är även skyldiga att delta i planering av räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 

ämnen från kärntekniska anläggningar och att medverka vid övningar (SFS 

2003:778). 

Övningsverksamhet beskrivs även i LEH (2006:544) 2 kap. 8 § där det framgår att 

kommuner och länsstyrelser "skall ansvara för att anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid 

extraordinära händelser i fredstid”. 

Kommunen och länsstyrelsen är även, enligt LEH (2006:544) 2 kap. 1 §, skyldig 

att analysera extra ordinära händelser i fredstid samt utföra risk- och 

sårbarhetsanalyser och ha en plan för hur dessa ska hanteras. I Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (2010:6) om kommuners och 

landstings risk- och sårbarhetsanalyser preciseras vad dessa risk- och 

sårbarhetsanalyser ska innehålla. 

Enligt LEH (2006:544) 2 kap. 2 § ska det i varje kommun finnas en 

krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter vid en extraordinär händelse. Enligt 

samma lag i 2 kap. 7 § står att kommunen har ett geografiskt områdesansvar där 

de ska se till att samverkan sker mellan de aktörer som deltar i olika 

krishanteringssåtgärder och att informationen till allmänheten samordnas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bistå kommunen vid risk för 

utsläpp av radioaktivt ämne, med uppgifter om hur allmänheten ska informeras 

(SFS 2008:1220).  

Kommuner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid har enligt LEH 

(SFS 2006:544) 4 kap. 1 § möjlighet att begära och få hjälp av andra kommuner 

och landsting för att hantera händelsen (SFS 2006:544). 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 9 § ansvarar 

kommunen även för rapportering till den myndighet som regeringen bestämmer, 

där det ska preciseras vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat 
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krisberedskapsläget. De skall även lämna lägesrapporter och information om 

händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 

vidtagna och planerade åtgärder. Enligt § 2 i Förordning (2006:637) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap är Länsstyrelsen den myndighet som kommunen ska 

rapportera till. 

Polisen ansvarar för utrymning och transport ur evakueringszonen, avspärrning, 

att hålla allmän ordning samt att registrera besökare på mottagningsplatsen (SFS 

1984:387). Vissa av uppgifterna är förtydligade i avtal mellan Länsstyrelsen i 

Hallands län och polismyndigheten i Hallands län. Vidare är polisen skyldig att 

utföra registrering enligt Polislagen (SFS 1984:387). 

Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att koordinera de nationella 

mätresurserna och analysera resultat från strålningsmätningar. De ska även 

fungera som nationellt expertorgan och ge råd om strålningsmätningar, biträda 

med strålskyddsbedömningar och fastställa gränser för stråldoser (SFS 2008:452).  

Då Varbergs kommun slutit ett avtal med Länsstyrelsen i Hallands län, är även 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område aktuell. I den står att det som avtalats gäller före annan lagstiftning, så 

länge som avtalets utformning uppfyller de krav som ställs i avtalslagen. I avtalet 

mellan de båda parterna står att Varbergs Kommun "ska bistå" Länsstyrelsen i 

upprättandet av en mottagningsplats. Enligt avtalet är kommunen också skyldig 

att planera och verkställa utrymning av vissa svårrörliga grupper såsom skolbarn 

och personer inom äldre- och handikappsomsorg, vid en kärnteknisk händelse. 

(Länsstyrelsen Hallands län, 2008). 

Länsstyrelsen har även avtal med avdelningen för radiofysik på Göteborgs 

universitet som tillhandahåller personal. På mottagningsplatsen ska denna 

personal bemanna mätningsfunktionerna samt svara på frågor från allmänheten 

om risker med kontamination (Göteborgs universitet, 2009). 

Vid tidpunkten för denna rapports utförande är det fullt ut klargjort vilken aktör 

som bär ansvaret för vilken funktion på mottagningsplats Sparbankshallen. 
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Ansvarsfördelningen är tydlig för vissa funktioner, men inte alla. Det är inte heller 

lagstiftat vilka funktioner som ska finnas på en mottagningsplats. 

3.2 Organisationens uppbyggnad 

Det krävs att organisationen på och kring mottagningsplats Sparbankshallen är 

robust för att mottagningsplatsen ska kunna hanteras på bästa möjliga sätt. Robust 

beskrivs som ”något som tål påfrestningar väl” (Nationalencyklopedin, 2013). I 

detta arbete syftar författarna på en organisation som snabbt kan ställa om efter 

förutsättningar på platsen, samt upprätthålla en god organisation över tid. Det 

krävs även en mer övergripande robust organisation för att hantera hela 

kärnkraftshändelsen men då detta arbete fokuserar på mottagningsplatsen 

behandlas endast organisationen kring mottagningsplatsen. 

För att få en översikt och förståelse för den övergripande organisationen utanför 

mottagningsplatsen presenteras dock en översiktlig organisationsskiss i  

Figur 21. Figuren beskriver hur organisationen hänger samman och för vissa 

aktörer finns även en förklarande text. Länsstyrelsen är räddningsledare vid en 

kärnkraftshändelse, Strålsäkerhetsmyndigheten är expertisorgan angående frågor 

som rör strålning medan MSB utövar tillsyn. Under sig har Länsstyrelsen 

kommuner, polis, försvarsmakten med flera. Under Polisen lyder 

transportkansliet, som beskrivs närmre i nästa avsnitt. 

I Figur 21 visas även andra viktiga verksamheter som ska startas upp vid en 

kärnteknisk händelse. Både Varbergs kommun och räddningstjänsten har till 

exempel andra uppgifter som inte är direkt kopplade till mottagningsplatsen. 

Exempelvis ska Räddningstjänsten ansvara för indikeringsverksamhet, vilket 

innebär att de åker runt och mäter förekomsten av joniserande strålning, för att 

kartlägga ett eventuellt utsläpp. Varbergs kommun ansvarar bland annat för 

utrymning av så kallade svårrörliga grupper, det vill säga personer i skola, dagis, 

äldre- och handikappomsorg. Själva transporterna av dessa grupper ansvarar dock 

polisen för. Varbergs kommun kommer även bidra med personal till ett 

gemensamt presscenter som Länsstyrelsen ansvarar för (Varbergs kommun, 

2013). 
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Figur 21. Översiktlig organisationsskiss 
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3.3 Organisation och samverkan på mottagningsplats 

Sparbankshallen 

I detta avsnitt beskrivs organisationen på mottagningsplatsen Sparbankshallen. En 

av anledningarna till att organisationen ser ut som den gör i samband med 

kärntekniska händelser är att svensk krishantering utgår från ansvars-, närhets- 

och likhetsprincipen. Detta är också anledningen till att mottagningsplatsen 

bemannas av de aktörer den gör. Därmed har länsstyrelser och kommuner fått ett 

stort ansvar. 

Uppgifterna i detta avsnitt är tagna från Varbergs kommuns dokument 

”Upprättande av mottagningsplats Sparbankshallen” (2013) om inget annat 

anges.  

På mottagningsplats Sparbankshallen kommer följande aktörer samverka: 

 Länsstyrelsen i Halland 

 Varbergs Kommun 

 Polisen i Hallands län 

 Försvarsmakten 

 Radiofysiker från Göteborgs universitet  

 Varberg Event (Varberg Event AB är ett dotterbolag till Varbergs 

kommun (Allabolag, 2013)). 

Länsstyrelsen ansvarar för mottagningsplatsen, medan kommen ska bistå med 

upprättandet av densamma (Länsstyrelsen Hallands län, 2008). På 

mottagningsplats Sparbankshallen kommer det att finnas en platschef samt en 

ledningsgrupp med representanter från olika funktioner och aktörer på 

mottagningsplatsen. Nedan beskrivs vem som har huvudgripande ansvar för olika 

uppgifter på mottagningsplatsen. För mer information kring vilka funktioner som 

finns och vad de innebär hänvisas till kapitel 2. 

Varbergs kommun är ansvarig för att sätta upp vägskyltar till mottagningsplatsen, 

sanera personer som blivit kontaminerade, hjälpa de som behöver 
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inkvarteringshjälp, erbjuda stöd genom POSOM samt ge information till 

besökarna. Genom förvaltningen Kost- och städ samt Varbergs Event svarar de 

även för enklare förplägnad. Varbergs kommun består av ett flertal olika 

förvaltningar som dels kommer ha olika ansvarsområden över olika funktioner 

men även hjälpas åt i vissa funktioner. Vilken förvaltning som ska ansvara för 

vilken funktion är helt fastställt. 

Polisen svarar för att utrymma den inre beredskapszonen, spärra av, dirigera 

trafiken samt hålla allmän ordning. De ansvarar även för att transportera 

evakuerade med hjälp av transportkansliet till och från mottagningsplatsen. 

Transportkansliet leds av transportledaren som innehar en ledningsfunktion på 

Hallandstrafiken och sitter lokaliserad hos polismyndigheten i Hallands län. Till 

sitt förfogande har transportledaren ett transportkansli i vilket det ingår ledande 

representanter för såväl statliga som privata transportföretag, sambandspersonal 

och ett behövligt antal sakkunniga assistenter (Länsstyrelsen Hallands län, 2012). 

Ytterligare en av polisens uppgifter är att registrera besökare på 

mottagningsplatsen i polisens katastrofregister och upprätthålla allmän ordning. 

Till sin hjälp har polisen personal från försvarsmakten.  

Radiofysiker från Göteborgs universitet ansvarar för mätning av kontaminerade 

personer för att avgöra ifall de behöver saneras eller ej. 

I ett skarpt läge kan det eventuellt finnas behov av annan hjälp och eventuellt 

andra funktioner. Detta är något som inblandade aktörer, i samråd med 

ledningsgruppen, får lösa på plats vid en eventuell händelse.  

3.4 Kännetecken för en robust organisation 

En robust krishantering krävs särskilt vid oförutsedda händelser som kan eskalera 

under kort tid (´t Hart, 2013). I följande avsnitt redogörs för några faktorer som 

enligt litteraturen kännetecknar och är viktiga för att skapa en robust organisation. 

Hur dessa faktorer kan tillämpas på mottagningsplats Sparbankshallen diskuteras i 

avsnitt 3.5. 
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3.4.1 Inte ha övertro på den egna organisationens förmåga  

För att skapa en robust organisation krävs det att man inte utgår från att ”det här 

kan inte drabba oss”, utan inser att oförutsedda händelser kan inträffa (Anon., 

2010; Weisaeth, et al., 2002; Wang, et al., 2009). Detta har även påpekats i 

samband med analyser av olyckan i Fukushima, där ansvariga belyser att man 

inom kärnkraftsverksamhet aldrig kan slappna av utan hela tiden måste utgå från 

att även saker som är osannolika kan inträffa (Gonz´alez, et al., 2013; Omoto, 

2012; ´t Hart, 2013; Funabashi & Kitazawa, 2012). Det är därmed viktigt att även 

de som ansvarar för statlig räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka utgår från att 

en kärnteknisk händelse kan inträffa.  

3.4.2 Risk- och sårbarhetsanalyser  

Det är viktigt att undersöka vad som kan hända och hur man kan undvika att det 

händer. Risk- och sårbarhetsanalyser är ett bra verktyg till detta då det hjälper till 

att identifiera sårbarheter för att sedan bygga upp motståndskraft mot de 

eventuella farorna (Gonz´alez, et al., 2013). Kommuner och länsstyrelser är 

skyldiga att utföra risk- och sårbarhetsanalyser (SFS 2006:544). Då riskerna 

generellt blivit alltmer diversifierade i dagens samhälle är det viktigt att arbeta 

med att förebygga risker brett och även arbeta med kombinerade händelser 

(Omoto, 2012). Ju fler olika typer av risker en organisation kan stå emot desto 

mer resilient blir den (Mitroff, et al., 1987 ). 

I samband med en kärnkraftshändelse måste även hänsyn tas till indirekta 

händelser som kan leda till skador till följd av en evakuering (Gonz´alez, et al., 

2013). Exempelvis evakuerades 840 patienter från vårdhem, äldreboende och från 

hälso- och sjukvården i samband med olyckan i Fukushima. Detta resulterade i 60 

omedelbara dödsfall på grund av hypotermi, uttorkning, trauma och försämring av 

allvarliga medicinska tillstånd (Tanigawa, et al., 2012). Efterföljande månader 

skedde uppåt 100 dödsfall inom samma grupp, vilka tros vara en följd av 

evakueringen (Yasumura, et al., 2013). Exemplet från Fukushima visar på vikten 

av att även indirekta händelser hanteras i de risk- och sårbarhetsanalyser som 

kommun och länsstyrelse tar fram för kärntekniska olyckor. 
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3.4.4 Övning och utbildning 

Det går inte att uppnå en god krishantering utan ett stort antal övningar och 

simuleringar av många olika händelsetyper (Gonz´alez, et al., 2013; Mitroff, et al., 

1987; Weisaeth, et al., 2002). Personal som ska agera i en krissituation behöver 

även ha en anpassad utbildning för att ha så goda kunskaper som möjligt och på så 

sätt kunna hanetera de situationer som kan uppstå. Både övningar och utbildningar 

är viktiga faktorer för att involverad personal ska känna sig trygg med sin roll, och 

därmed känna sig trygg i sitt agerande. Denna trygghet är en förutsättning för att 

personalen inte ska uppleva negativ stress, vilket minskar riskeren för att de 

agerar på ett sätt som har negativ påverkan på verksamheten och/eller situationen 

(Weisaeth, et al., 2002). Övning och utbildning är även lagstadgat i LEH (SFS 

2006:544) där det står att kommuner och landsting ansvarar för att anställd 

personal får den utbildning och övning som krävs för att de ska kunna fullgöra 

sina uppgifter vid en extraordinär händelse. 

3.4.5 Samverkan med olika aktörer 

Gemenskap är en faktor som är viktig för en robust organisation (Kaplan, et al., 

2013; Wang, et al., 2009). Eftersom flera olika aktörer samverkar är övningar 

viktiga då det kan vara enda chansen för personalen att träffas och få arbeta med 

de personer som de ska arbeta med vid en skarp händelse.  

3.4.6 Tydliga roller och ansvarsuppdelning 

Det krävs tydliga roller och en tydlig ansvarsfördelning för att saker inte ska trilla 

mellan stolarna, speciellt när flera olika aktörer är inblandade. Tydliga roller och 

ansvarsfördelning är också viktigt för att aktörerna från början ska veta vilka 

uppgifter de har vilket är en förutsättning för att de snabbt ska kunna agera 

(Omoto, 2012; Mitroff, et al., 2000). 

3.4.7 Kommunikation med allmänheten i förebyggande syfte och under 

krisen 

Allmänheten upplever generellt sätt riskerna med radioaktivitet som betydligt 

större än vad de faktiskt är (Garrick, 1998). För att öka allmänhetens förståelse 
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kring radioaktivitet är det viktigt att man kommunicerar med allmänheten, både 

före och under en olycka (Gonz´alez, et al., 2013; Omoto, 2012). Det är även 

viktigt att boende inom den inre beredskapszonen är väl medvetna om vad som 

gäller för dem så att de känner sig säkra på hur de ska agera vid en skarp händelse. 

Vid tidigare kärnkraftshändelser i Tjernobyl, Harrisburg och Fukushima har ingen 

ur allmänheten dött av direkta strålskador. Däremot har många av de evakuerade 

drabbats av psykiska åkommor såsom ångest, depression, stress med mera efter 

händelsen (Gonz´alez, et al., 2013; Omoto, 2012; Bromet, 2012). Det är därför 

försvarbart, även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, att öka allmänhetens 

kunskap om strålning eftersom detta både skulle medföra minskat lidande samt 

minskade sjukvårdskostnader (Gonz´alez, et al., 2013; Bromet, 2012). 

Under en kris är det av största vikt att information når ut till allmänheten, så de 

vet hur de ska agera. Lyckas inte myndigheterna nå ut och ge svar på de frågor 

som allmänheten har kommer allmänheten söka kunskap via andra kanaler, 

exempelvis media och grannar. Detta kan leda till att missförstånd vilket i sin tur 

kan leda till att allmänheten inte agerar på det sätt som myndigheterna har planerat 

för (´t Hart, 2013; Funabashi & Kitazawa, 2012). I samband med evakueringen 

vid kärnkraftsolyckan i Harrisburg sågs en tydlig trend av att personer som valde 

att evakuera hade grannar som också valt att evakuera. Myndigheterna rådde 

endast gravida och förskolebarn att evakuera men hela familjer, även sådana som 

inte innehöll gravida eller barn, valde att evakuera (Cutter & Barnes, 1982). 

3.4.8 Lärande 

Ett kontinuerligt lärande är viktigt för att uppnå en robust organisation. Det finns 

ett flertal olika skolor angående hur lärandeprocessen bör gå till, och vad man ska 

tänka på (Anon., 2010; Wang, et al., 2009). Eftersom kärnkraftsolyckor sällan 

inträffar men leder till stora katastrofer är det svårt för dem som är inblandade i 

kärnkraftsberedskapen att lära sig av tidigare olyckor på det egna kärnkraftverket. 

Istället måste fokus ligga på att lära av tidigare kärntekniska olyckor som skett i 

andra länder (Omoto, 2012). Det kan dock vara svårt att ta till sig lärdomar från 

länder långt bort eftersom organisationerna och beredskapsplanerna för kärnkraft 

där skiljer sig mycket från svenska förhållanden. Samtidigt som det finns ett värde 
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i att lära av tidigare olyckor bör man vara medveten om att varje nukleär olycka är 

unik (Funabashi & Kitazawa, 2012). 

Analyser av tidigare kärnkraftsolyckor har visat att säkerheten har brustit på 

många ställen. En anledning till detta kan vara att det funnits en övertro till den 

egna förmågan samt en inställning om att en olycka inte kan hända (Wang, et al., 

2009).  

Lärandet bör vara individuellt och organisatoriskt så att individer som får 

kunskaper och lärdomar delar med sig av dessa till hela organisationen. Ett sätt 

kan vara att bygga upp kunskapsbanker där tidigare erfarenheter i organisationen 

dokumenteras. När någon slutar är det viktigt med kunskapsöverlämning så att 

viktig kunskap inte går förlorad. Förekommer stor personalomsättning kan det 

vara bra att utveckla checklistor och lathundar som kan användas som hjälpmedel 

för de anställda (Lundberg & Johansson, 2004; Wang, et al., 2009).  

En lista över lärdomar och generella kunskaper från tidigare händelser presenteras 

nedan: 

 Organisationer som hanterar kärnkraft och dess beredskap bör inte leva i 

tron att de själva inte kommer drabbas av en olycka (Gonz´alez, et al., 

2013; Omoto, 2012). 

 Organisationer som hanterar kärnkraft och dess beredskap bör utreda 

sannolika händelser, men måste även bli bättre på att förebereda sig för 

mer oväntade händelser samt kombinerade olyckor. Till exempel slogs 

infrastruktur och kommunikationsmöjligheter ut vid tsunamin som 

föranledde kärnkraftsolyckan i Fukushima (Omoto, 2012). 

 De faktiska riskerna med kärnkraft bör kommuniceras ut till allmänheten i 

lättförståliga och tydliga termer. Detta för att minska den psykiska ohälsa 

och det onödiga lidande som varit de största problemen för allmänheten i 

samband med tidigare kärnkraftsolyckor (Gonz´alez, et al., 2013; Omoto, 

2012). 

 Evakueringen bör skötas med försiktighet, främst för äldre och patienter 

på hälso- och sjukhem (Yasumura, et al., 2013; Tanigawa, et al., 2012). 
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 Vårdpersonal har i allmänhet alldeles för dåliga kunskaper om strålning. 

Exempelvis vägrade ett flertal sjukhus att ta emot en arbetare från 

Fukushima som blivit kontaminerad. Vårdpersonal behöver därför en 

grundläggande förståelse och kunskap kring hur kontaminerade människor 

ska hanteras, såväl på mottagningsplatser som på sjukhus (Tanigawa, et 

al., 2012; Yasumura, et al., 2013). 

 Utformningen av evakueringsmeddelandet avgör hur snabbt en evakuering 

kommer ske och hur många som väljer att evakuera. Ett effektivit 

meddelande svarar på följande frågor (Murray-Tuite & Wolshon, 2013): 

1. Vem utfärdar varningen? 

2. Vad är hotfullt? 

3. Vilka exakta geografiska områden är hotade? 

4. När förväntas det hotfulla ske? 

5. Hur sannolikt är det att det hotfulla verkligen kommer ske? 

6. Finns det högriskgrupper eller högriskplatser, i så fall vilka? 

7. Vilka särskilda skyddsåtgärder bör vidtas?  

 Så kallad spontanutrymning är ett välkänt fenomen vid massevakueringar 

och innebär att personer börjar evakuera redan innan evakueringsorder gått 

ut (US Army Corps of Engineers Mobile District, 2001). 

 I samband med kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 fick 74 procent av de 

som valde att evakuera inkvartering hos släktingar eller vänner. Ingen 

övernattade i den allmänna flyktingförläggning som ordnandes fram 

(Cutter & Barnes, 1982). Myndigheterna rådde gravida kvinnor och 

förskolebarn inom 5 miles (≈ 8 km) från kärnkraftverket att evakuera 

(Cutter & Barnes, 1982). Man måste dock komma ihåg att evakueringen 

var frivillig och att det kan vara så att många valde att evakuera eftersom 

de visste att de hade någon att bo hos. 

 Familjer har vid tidigare händelser valt att evakuera tillsammans. Var 

barnen i skolan åkte många av föräldrarna för att hämta dem för att kunna 

utrymma zonen tillsammans, även om de visste att skolan hade 

beredskapsplaner för kärnkraft och skulle evakuera barnen. (Murray-Tuite 

& Mahmassani, 2003; Stern, 1989). 
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 Avlägsnande av ytterkläder leder till att 90 procent av en persons 

kontamination försvinner (Gonz´alez, et al., 2013). 

 Det bör finnas planer för hur husdjur ska hanteras, då många människor 

väljer att ta med dessa vid en evakuering. En del personer kan också vara 

ovilliga att evakuera ifall de inte kan eller får ta med sina husdjur (Murray-

Tuite & Wolshon, 2013). 

 Vid olyckan i Fukushima fanns en motsvarighet till mottagningsplats men 

under tsunamin rasade byggnaden och sattes därmed ur spel (´t Hart, 

2013).  

 Ännu ett problem i Fukushima var att tillsynsmyndigheten inte fullföljde 

sin funktion. NISA som skulle kontrollera verksamheten arbetade även för 

att främja kärnkraftsverksamhet. Sedan 1970-talet har de medvetet försökt 

minska motviljan bland befolkningen mot kärnkraft. NISA avrådde till 

exempel 2010 från att hålla en kärnkraftsövning för att detta kunde leda till 

ångest och missförstånd bland befolkningen (Funabashi & Kitazawa, 

2012).  

3.5 Diskussion 

Nedan följer en avslutande diskussion över organisationen samt faktorer som är 

viktiga för skapa en robust organisation på och kring mottagningsplats 

Sparbankshallen. Dessa reflektioner är generella och kan tillämpas även på andra 

mottagningsplatser. 

3.5.1 Avtal mellan olika parter samt lagstiftning 

Eftersom flera aktörer är inblandade och organisationen för kärnkraftsberedskap 

är mycket komplex är det bra att det finns avtal så att samtliga aktörer har tydliga 

ansvarsuppdelningar och roller. Lagstiftningen är i många fall diffus och de 

förtydligande avtalen underlättar för att skapa tydliga roller och robusthet i 

organisationen. 

Det finns idag ett avtal mellan Varberg kommun och länsstyrelsen Hallands län 

som är tänkt att reglera kommunens uppgifter i samband med en kärnteknisk 

händelse. Vissa av dessa uppgifter och ansvarsområden är direkt kopplade till 
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kommunens ansvar på mottagningsplatsen. Under övningen den 24 oktober 2013 

ansvarade Varberg kommun dock för fler funktioner än vad som regleras i avtalet. 

Eftersom övningen är tänkt att avspegla verkligheten är det troligt att kommunen 

kommer ansvara för dessa funktioner även vid en skarp händelse. För att skapa 

tydlighet i ansvarsfördelningen är det viktigt att avtalet är fullständigt och reglerar 

samtliga uppgifter som kommunen ska ansvara för. Ytterligare en åtgärd som bör 

vidtas för att ansvarsfördelningen på mottagningsplatsen ska bli tydligare är ett 

övergripande dokument som klargör vilken aktör som ansvarar för respektive 

funktion.  

3.5.2 Tydliga roller och ledarskap på mottagningsplatsen 

Det är viktigt att arbetet på mottagningsplatsen präglas av tydliga roller och 

tydligt ledarskap. Det är av stor betydelse att personer med ledande befattningar 

samt personal känner sig tillfreds med sina arbetsuppgifter, och trygga i sina roller 

för att de ska utföra ett gott arbete (Kaplan, et al., 2013; Wang, et al., 2009; 

Weisaeth, et al., 2002). 

I dagsläget är det inom kommunen otydligt vilken förvaltning som ansvarar för 

vilken funktion på mottagningsplatsen. Några funktioner är redan fastställda men 

inte alla. Det är viktigt att samtliga förvaltning känner rättvisa och inte blir 

"påtvingade" uppgifter som de inte är medvetna om att de är ansvariga för. Det är 

också viktigt att förvaltningarna förstår varför de blivit tilldelade respektive 

ansvarsområde. 

Ingen vet exakt vilket behov som kommer finnas på en mottagningsplats. Även 

om tydliga roller finns krävs flexibilitet för att hantera besökare och oförutsedda 

händelser. Detta gör att platschefen och ledningsgruppen på mottagningsplatsen 

kommer få en avgörande roll. Mycket kommer få lösas på plats beroende på hur 

situationen ser ut. Ledningsgruppen kommer bli tvungen att besluta om vem som 

ska hantera uppkomna problem och hur dessa ska hanteras. 

3.5.3 Flexibel organisation med stor kreativitet och god samverkan 

På mottagningsplatsen är det viktigt att ha en flexibel organisation som snabbt kan 

anpassa sig efter ändrade förhållanden. Det är även viktigt med kreativitet för att 



46 

hitta lösningar på de svårigheter som uppstår. Det råder stora osäkerheter 

angående hur många som kan tänkas besöka mottagningsplatsen, vilken hjälp de 

kan vara i behov av, hur stor andel som är kontaminerade med mera vilket gör att 

organisationen behöver anpassas efter de omständigheter som råder vid tillfället.  

För att lyckas med detta är det viktigt att olika scenarier används på övningarna, 

så förutsättningarna inte är desamma vid varje övning. Det är också viktigt att ha 

med oväntade moment under övningarna, till exempel att någon faktiskt har med 

sig ett husdjur på övningen som de vägrar lämna ifrån sig. Detta leder till att 

personalen även får öva på att lösa oförutsedda problem. 

Även ”vi-känslan” är viktig och beroende på vad som händer kanske vissa aktörer 

kommer tvingas utföra arbetsuppgifter som inte var tänkta från början, och då är 

det viktigt att arbeta som ett lag. För att lyckas med detta är det viktigt att skapa 

goda relationer mellan olika aktörer och förvaltningar. Det är också viktigt att det 

råder en positiv stämning och god sammanhållning under de planeringsmöten som 

hålls inför övningar. Vägarna till en stark laganda och teamkänsla på 

mottagningsplats Sparbankshallen är många, varav endast några har 

exemplifierats i denna rapport.  

3.5.4 Kommunikation  

För att mottagningsplatsen ska ha möjlighet att fungera så bra som möjligt krävs 

en god kommunikation mellan räddningsledning och mottagningsplats.  

Det är av största vikt att Länsstyrelsen uppdaterar lägesinformationen 

kontinuerligt till de anställda på mottagningsplatsen. Det finns annars en risk att 

mottagningsplatsen blir ”bortprioriterad” och att verksamheten där blir en ”egen 

ö” som får klara sig på egen hand. Mottagningsplatsens personal behöver bland 

annat få information för att snabbt kunna anpassa organisationen efter rådande 

förutsättningar. Ska exempelvis boende i ett område där stora utsläpp skett, och 

många tros vara kontaminerade, evakueras bör mottagningsplatsens personal få 

information om detta i god tid innan evakueringen startar så att 

saneringsfunktionen hinner förbereda sig. När evakuering sedan ska starta av ett 

annat område som till exempelvis inte ligger i vindriktningen bör personalen på 
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mottagningsplatsen få kännedom om detta så att de kan omorganisera personalen. 

När riskområdena närmst mottagningsplatserna utrymmer är det lämpligt att 

personal på mottagningsplatserna får den informationen eftersom trycket troligtvis 

kommer öka på den mottagningsplats närmast det evakuerade området. 

En god kommunikation kan på så sätt skapa en organisation som snabbt anpassar 

sig efter den aktuella situationen. Det bör därför finnas en uttalad strategi för hur 

kommunikationen mellan funktioner och ledningsgrupp ska genomföras på bästa 

sätt. Exempelvis är kommunikationen mellan funktionerna viktig för att 

uppmärksamma var det har uppstått flaskhalsar och var flödet behöver ökas. På 

många funktioner kan effektiviteten ökas genom att personal förflyttas dit den 

behövs bäst.  

Kommunikation med allmänheten är viktigt både före och under en kris. Bra 

kunskap hos allmänheten om strålning minskar troligen de psykiska effekterna av 

en eventuell kärnkraftsolycka. Oavsett om ett utsläpp skett eller inte kommer 

troligtvis ett antal personer anlända till sjukhus eller mottagningsplatser med 

upplevda symptom av akuta strålskador.  

I samband med en kärnkraftshändelse måste allmänheten få tydliga direktiv och 

information. Vid en evakuering krävs det exempelvis att det specificeras när olika 

områden ska utrymmas. Detta för att undvika att påfrestningarna på 

mottagningsplatserna blir större än nödvändiga på grund av spontanutrymning. 

Evakueringen kommer löpa smidigare om invånarna i förebyggande syfte 

informeras om de negativa effekter som följer av att alla utrymmer samtidigt och 

om invånarna förstår vikten av att bara de som får order om utrymning faktiskt 

utrymmer. 

Även kommunikationen med besökarna på mottagningsplatsen är av största vikt 

under krisen för att bland annat undvika stopp i personflödena. Upplever 

besökarna att de inte får tillräcklig information kan de bli upprörda och skapa 

problem på mottagningsplatsen samt utsättas för onödig stress.  
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3.5.5 Flexibilitet i funktionerna 

En del i att skapa en anpassningsbar organisation är att varje funktion ställer sig 

frågan hur de på bästa sätt kan anpassa sig efter rådande förutsättningar och hur de 

kan förbättra personflödet. Personal i de olika funktionerna bör upptäcka detta 

ganska snabbt efter uppstartandet av mottagningsplatsen och det är viktigt att de 

genom sin lärdom snabbt ställer om och förbättrar flödet. Behövs det till exempel 

fler bord på en funktion, för att kunna hantera det aktuella personflödet, får man 

kanske ta bord från en annan funktion som inte har lika stort besökstryck. För att 

detta ska fungera krävs en god kommunikation mellan personalen i de olika 

funktionerna samt att personalen i varje funktion har ett systemtänk. 

3.5.6 Välmående personal 

En betydande faktor för att skapa en robust organisation på mottagningsplats 

Sparbankshallen är att personalen mår bra. Personalen måste ha regelbundna 

raster med möjlighet till mat och vila. Dessutom bör den personal som har behov 

av stöd för att kunna hantera den påfrestande arbetssituationen erbjudas samtal 

med POSOM:s stödpersoner. Polis, räddningstjänst och militär har en större vana 

av olyckor än till exempel kommunens personal, men även för mer ”van” personal 

kan denna extraordinära händelse påverka förmågan att utföra sina 

arbetsuppgifter. 

Personal som ska arbeta på mottagningsplatsen kan själv ha befunnits sig i 

riskområdena, eller ha familj och vänner som befunnit sig där. Det kan vara 

psykiskt påfrestande för personalen att arbeta på mottagningsplatsen medan familj 

och vänner tar sig vidare. Det bör utarbetas riktlinjer för hur personal som har 

drabbade anhöriga ska hanteras och vilken hjälp de ska erbjudas för att situationen 

ska kunna hanteras på bästa sätt. Har ett större utsläpp skett med många 

kontaminerade kan det eventuellt bli svårt att hitta tillräckligt mycket personal 

som är i tillräckligt god psykiskt form för att arbeta på mottagningsplatsen. 

3.5.5 Brister vid tillsyn av kärnkraft 

Som tidigare nämnts brast tillsynen av kärnkraft i Fukushima och samma problem 

har till viss del kunnat skönjas i den svenska kärnkraftsberedskap tidigare, med 
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dåvarande Räddningsverket som tillsynsmyndighet. Riksrevisionen gav ut en 

rapport 2007 där de uttryckte att Räddningsverket inte hade tillräckligt underlag, 

inte var tillräckligt insatta i kärnkraftsberedskapen och inte följt upp och bedömt 

den tillräckligt väl (Riksrevisionen, 2007). 
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4. Experimentella studier 

Den 24 oktober 2013 genomförde Länsstyrelsen Halland, i samarbete med 

Räddningstjänsten Väst, Polismyndigheten i Hallands län, Varbergs Kommun, 

Försvarsmakten, Radiofysiker från Göteborgs universitet, Varbergs Event samt 

personal från Ringhals; en utrymningsövning på mottagningsplats 

Sparbankshallen i Varberg (Länsstyrelsen Hallands län a). Övningen riktade sig 

främst till de aktörer som är inblandade i Ringhalsberedskapen och syftade till att 

öka den gemensamma förmågan att upprätta en mottagningsplats. Detta genom att 

öva de aktörer som har en roll i upprättande och drift av mottagningsplats 

Sparbankshallen. Länsstyrelsens målsättning med övningen var att undersöka 

huruvida Sparbankshallen utgör en lämplig lokal för mottagningsplats, samt att 

skapa kunskap och förståelse för olika aktörers ansvarsområden och roller på 

mottagningsplatsen (Länsstyrelsen Hallands län, b, 2013). Vidare var 

Länsstyrelsen intresserade av hur lång tid det tog för deltagarna att gå igenom 

mottagningsplatsen. Detta för att kunna utreda om det är rimligt att använda sig av 

mottagningsplatser i ett skarpt läge, eller om det krävs andra åtgärder. 

Författarna deltog på övningen för att genomföra experimentella studier samt för 

att få en större förståelse för hur mottagningsplats Sparbankshallen praktiskt är 

tänkt att vara uppbyggd och organiserad. Målsättningen med de experimentella 

studierna var främst att samla in data gällande olika funktioners tidsåtgång på 

mottagningsplatsen. Dessa data användes sedan som indata i de simuleringar och 

handberäkningar som gjordes av personflödet på mottagningsplats 

Sparbankshallen. Ytterligare en målsättning med deltagandet var att observera hur 

funktionerna på mottagningsplatsen fungerar samt identifiera åtgärder som skulle 

kunna vidtas för att effektivisera funktionerna. Under övningen kontrollmättes 

även dimensionerna för ett antal geometrier på Sparbankshallen som antogs ha 

betydelse för simuleringsresultaten. 

Övningen var förlagd på Sparbankshallen i Varberg och omfattade ett flertal 

aktörer. Den personal som övade och ansvarade för de olika funktionerna på 

mottagningsplatsen var de som kommer att ansvara för respektive funktion vid en 
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skarp händelse. De aktörer som övade var Varberg kommun, polismyndigheten i 

Hallands län, försvarsmakten, radiofysiska intuitionen i Göteborg och Ringhals. 

Dessutom fanns en övningsledning på plats med personal från bland annat 

Länsstyrelsen, kommunen och försvarsmakten samt observatörer från inbjudna 

myndigheter och organisationer (Länsstyrelsen Hallands län a). 

4.1 Metod 

Här presenteras information om de försökspersoner som deltog vid övningen samt 

hur de experimentella studierna genomfördes. 

4.1.1 Försökspersoner 

På övningen deltog 98 deltagare från Drottning Blanca gymnasiet i Varberg. 

Samtliga deltagare tilldelades rollkort vilka styrde om den enskilda individen var 

att betrakta som kontaminerad eller ej, vilken känslostämning personen i fråga 

skulle befinna sig i samt vilken hjälp denna hade behov av på mottagningsplatsen. 

Under övningen fick 36 procent av deltagarna rollkort som angav att de var 

kontaminerade på ett visst klädesplagg eller en viss kroppsdel. 

4.1.2 Genomförande 

De experimentella studierna föregicks av planering där beslut bland annat fattades 

om vilka funktioner som skulle tidsbestämmas, vilka geometrier som behövde 

mätas samt vilka funktioner som krävde extra noggranna observationer. Dessutom 

gjordes en del praktiska förberedelser. 

Tidsåtgången för varje funktion bestämdes med hjälp av tidtagarur och 

definierades som den tid varje deltagare uppehöll sig vid funktionen. I de flesta 

fall mättes den tid som deltagaren fick hjälp av någon personal i funktionen. Vid 

mätning 1 mättes istället den tid som det tog för respektive deltagare att passera 

genom mätningsområdet oavsett om personen i fråga var kontaminerad, och 

genomgick tre mätningar, eller om personen inte var kontaminerad och bara 

genomförde en mätning. 

Författarna tog själva tiderna för inkvarteringshjälpen, POSOM-logerna samt 

avregistreringen. Resterande funktioner mättes med hjälp av personal från 
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Räddningstjänsten Väst samt en volontär. Antalet observationer varierade mellan 

10 och 35 stycken per funktion beroende på hur stor genomströmning funktionen 

hade.  

De funktioner som tidsbestämdes var följande: 

 Mätning 1 

 Registrering av personer med kontaminerat gods 

 Registrering av icke-kontaminerade personer 

 Information 

 Inkvarteringshjälp 

 POSOM loger 

 Avregistrering 

Dessutom observerades mottagningsplatsens uppbyggnad och samtal 

genomfördes med nyckelpersoner för att skapa en uppfattning om hur varje 

funktion var tänkt att fungera, vilka problem som fanns på funktionerna samt hur 

effektiviteten på respektive funktion skulle kunna förbättras.  

Efter övningen sammanställdes uppmätta tider för varje funktion i histogram, 

vilka presenteras i avsnitt 4.2. Då det på övningen inte togs separata tider för 

mätning av kontaminerade respektive icke-kontaminerade personer gjordes en 

uppdelning av dessa tider i efterhand. Uppdelningen gjordes med hjälp av 

antagandet att mätningen av kontaminerade personer representerades av de längsta 

tiderna.  

4.2 Resultat 

Nedan presenteras de tider som uppmättes för respektive funktion på övningen 

den 24 oktober 2013 i Sparbankshallen. Medelvärdena är avrundade till närmsta 

tiotal. Det ska observeras att tiderna representerar övningen och inte tros vara 

representativa för ett verkligt scenario. 

Resultaten för mätning 1 av icke kontaminerade bygger på 14 observationer och 

tiderna varierade mellan 39- 210 sekunder per mätning. Medelvärdet var cirka 110 

sekunder och standardavvikelsen var cirka 60 sekunder. Observera att en kö 
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bildades inne i mätområdet och att tiden innefattar kötid som beror på förhållande 

under övningen. Det antas att tiderna för mätning av icke kontaminerade i 

mätning 1 är de samma som för de på mätning 2, där de som blivit sanerade gör 

sin kontrollmätning. En sammanställning av tiderna presenteras i Figur 22. 

 

Figur 22. Tidsfördelning för mätning 1 av icke kontaminerade personer. 

Resultaten för mätning 1 av kontaminerade bygger på 7 observationer och tiderna 

varierade mellan 360- 550 sekunder per mätning. Medelvärdet var cirka 460 

sekunder och standardavvikelsen var cirka 70 sekunder. Även här bildades en kö 

inne i mätområdet och tiderna kan innefatta en viss kötid. En sammanställning av 

tiderna presenteras i Figur 23. 

 

Figur 23. Tidsfördelning för mätning av kontaminerade personer. 

Resultaten för registrering av personer med kontaminerat gods bygger på 10 

observationer och tiderna varierade mellan 79-112 sekunder per registrering. 
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Medelvärdet var cirka 90 sekunder och standardavvikelsen var cirka 10 sekunder. 

En sammanställning av tiderna presenteras i Figur 24. 

 

Figur 24. Tidsfördelning för registrering av personer med kontaminerat gods. 

Resultaten för registrering av icke kontaminerade bygger på 20 observationer och 

tiderna varierade mellan 47-84 sekunder per registrering. Medelvärdet var cirka 

60 sekunder och standardavvikelsen var cirka 10 sekunder. Det har antagits att 

registreringstiderna för kontaminerade kvinnor och män är densamma som för 

icke kontaminerade. En sammanställning av tiderna för registrering av icke-

kontaminerade besökare presenteras i Figur 25. 

 

Figur 25. Tidsfördelning för registrering av icke kontaminerade personer. 

Resultaten för informationen bygger på 34 observationer och tiderna varierade 

mellan 10-50 sekunder per person. Medelvärdet var cirka 20 sekunder och 
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standardavvikelsen var cirka 10 sekunder. En sammanställning av tiderna 

presenteras i Figur 26. 

 

Figur 26. Tidsfördelning för information. 

Resultaten för besök i POSOM:s loger bygger på 11 observationer och tiderna 

varierade mellan 102-670 sekunder per person. Medelvärdet var cirka 330 

sekunder och standardavvikelsen var cirka 190 sekunder. En sammanställning av 

tiderna presenteras i Figur 27 nedan. 

 

Figur 27. Tidsfördelning för POSOM:s loger. 

Resultaten för inkvarteringshjälp bygger på 25 observationer och tiderna varierade 

mellan 60-240 sekunder per person. Medelvärdet var cirka 150 sekunder och 
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standardavvikelsen var cirka 50 sekunder. En sammanställning av tiderna 

presenteras i Figur 28. 

 

Figur 28. Tidsfördelning för inkvarteringshjälp. 

Resultaten för avregistrering bygger på 11 observationer och tiderna varierade 

mellan 22-70 sekunder per person. Medelvärdet var cirka 40 sekunder och 

standardavvikelsen var cirka 15 sekunder. En sammanställning av tiderna 

presenteras i Figur 29 nedan. 

 

Figur 29. Tidsfördelning för avregistrering. 
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4.3 Diskussion 

Då de uppmätta funktionstiderna bygger på relativt få observationer är det svårt 

att se några direkta trender över hur fördelningarna borde se ut i ett skarpt läge. I 

vissa funktioner kan en svag topp skönjas, men hur fördelningar flyttas och 

breddas i ett verkligt scenario är svårt att uppskatta. Tidsfördelningarna från de 

experimentella studierna tycks dock ha ett likformat utseende, vilket kan bero på 

de få observationerna. 

Tiderna från övningen skiljer sig troligtvis från ett verkligt scenario. Deltagarna 

befann sig inte i en krissituation och hade inte tvingats lämna sina hem och hade 

inte heller några bortkomna anhöriga att oroa sig för. Deltagarna befann sig 

dessutom ”i trygghet” med sina klasskamrater och blev ombedda att inte ”spela 

över” sina känslor på mottagningsplatsen. Vid en skarp händelse kommer 

genomsnittstiderna över funktionerna troligtvis att bli längre. Det är också troligt 

att spridningen av fördelningarna kommer öka. 

Deltagarna var en relativt homogen grupp med svensktalande ungdomar mellan 

17 och 18 år medan besökarna i ett verkligt scenario kommer utgöras av en 

heterogen grupp bestående av alla åldersgrupper, från spädbarn upp till äldre 

personer. Dessutom speglade inte populationen på övningen den variation av 

funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund med mera som finns i en heterogen 

population. Det är exempelvis troligt att det kommer finnas besökare som varken 

talar eller förstår svenska.  

En konsekvens av den homogena grupp som användes under övningen är att 

proppar i flödet orsakade av oförutsedda händelser eller personer med 

rörelsesvårigheter inte har tagits i beaktande i de uppmätta tiderna. Det bör 

tilläggas att det på mottagningsplatsen finns möjlighet att förflytta rörelsehindrade 

personer med hiss mellan våningsplanen, även om denna möjlighet inte 

utnyttjades på övningen. 

Under övningen hade ingen person med sig husdjur, vilket kan ske vid en verklig 

händelse. Vissa husdjur kan troligtvis följa personflödet, även genom saneringen, 

medan det är svårare för andra djur. Även detta kan vara en möjlig orsak till 
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mindre proppar. Vidare kan det uppkomma behov och frågor som det inte 

planerats för, vilka också kan orsaka mindre stopp i personflödena. 

Flertalet av personalen som agerade på de olika funktionerna har inte agerat i sin 

funktion tidigare och det går att anta att funktionerna effektiviserades i takt med 

att personalen blev varm i kläderna. Mätningarna utfördes under hela övningen, 

och det är därför troligt att de mätningar som gjordes under första delen av 

övningen gav längre tider än de som uppmättes under den senare delen av 

övningen. Vid en riktig olycka kommer troligtvis fler än 100 personer besöka 

mottagningsplatsen och med tiden kommer personalen troligtvis vidta egna 

lösningar som gör funktionen, och därmed personflödet genom 

mottagningsplatsen, mer effektivt. 

Användandet av funktionstiderna från övningen, i det fortsatta arbetet, är inte 

optimalt. Troligtvis blir tiderna längre i ett verkligt scenario. Samtidigt kommer 

organisationen på mottagningsplatsen vara tvungen att anpassa sig efter 

förutsättningarna och göra förändringar så att situationen blir hanterbar. 

Exempelvis kan funktioner komma att omorganiseras eller lösas på annat sätt än 

vad som är planerat, för att minska tiderna genom funktionerna. Därmed anses 

tiderna från övningen vara den i dagsläget bästa tillgängliga modellen av 

funktionstiderna på mottagningsplats Sparbankshallen. 
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5. Framtagande av scenarier  

För att kunna analysera personflödet genom mottagningsplatsen, krävs realistiska 

scenarier. I detta kapitel undersöks faktorer som påverkar personflödet till och 

genom mottagningsplats Sparbankshallen för att skapa realistiska scenarier. 

I kapitlet presenteras den information som ligger till grund för hur scenarierna 

tagits fram, tillsammans med de generella antaganden som gjorts för samtliga 

scenarier. Slutligen redogörs för de scenarier som kommande handberäkningar 

och simuleringar bygger på samt en diskussion kring de valda scenarierna. 

5.1 Bakgrund 

Personflödet genom mottagningsplats Sparbankshallen kommer bero av ett stort 

antal parametrar. Vid framtagandet av scenarierna har dock två parametrar 

identifierats som särskilt betydelsefulla för personflödet. Dessa är hur stor andel 

av den bofasta befolkningen som väljer att uppsöka en mottagningsplats samt hur 

stor andel av dessa som är kontaminerade. Övriga parametrar tas hänsyn till 

genom att ett antal grundantagande görs. Grundantagandena bygger på de mest 

troliga förutsättningarna. I följande avsnitt redogörs för grundantagandena samt 

bakomliggande information till varför och hur de två identifierade parametrarna 

kommer varieras i de valda scenarierna.  

5.1.1 Grundantaganden 

Grundantagandena används som utgångsläge i samtliga scenarier och är följande: 

 Utöver mottagningsplats Sparbankshallen är ytterligare en 

mottagningsplats öppen. Det vill säga två mottagningsplatser är öppna
8
 

 Personerna fördelar sig jämnt över de två öppna mottagningsplatserna 

                                                 

8
 Vilket är vad Länsstyrelsen eftersträvar, om omständigheterna tillåter, enligt 

Kenneth Mattson, Ringhalsberedskapsansvarig Länsstyrelsen Hallands län, 

personlig kontakt 2013-09-02. 
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 Personerna kommer jämnt utspritt över 24 h, med start från att 

allmänheten får kännedom om händelsen
9
  

 50 % av besökarna är män och 50 % är kvinnor 

 100 % av besökarna uppsöker inkvarteringshjälpen
10

 

 100 % av besökarna uppsöker informationen 

 100 % av besökarna uppsöker registreringen och avregistreringen
11

 

 Besökarna antas vara i alla åldrar 

 POSOM och förplägnaden upptar ingen direkt tid och påverkar inte 

personflödet genom mottagningsplats Sparbankshallen 

 Då tiderna för saneringsprocessen inte har uppmätts experimentellt har 

egna uppskattningar gjorts. Kvinnor antas ha en likformigt fördelad 

saneringstid på 10-20 minuter och en genomsnittstid på 15 minuter i 

handberäkningarna. Män antas ha en likformigt fördelad saneringstid på 8-

20 minuter i simuleringarna, och en genomsnittstid på 10 minuter i 

handberäkningarna. 

5.1.2 Besöksandel 

Hur många som förväntas uppsöka en mottagningsplats i händelse av en 

kärnkraftsolycka är okänt. Författarna har genom litteraturstudie försökt uppskatta 

hur stor andel av den bofasta befolkningen som kan förväntas uppsöka en 

mottagningsplats. Trots stora ansträngningar har inget rimligt värde hittats, vilket 

                                                 

9
 Detta är en förenkling av verkligheten. För vidare resonemang se Bilaga C – 

Beräkningar Scenarier. 

10
 Länsstyrelsen informerar om att endast de med behov av inkvarteringshjälp ska 

uppsöka en mottagningsplats enligt Kenneth Mattson, 

Ringhalsberedskapsansvarig Länsstyrelsen i Hallands län, personlig kontakt 2013-

09-02. 

11
 Tanken är att samtliga besökare ska registreras enligt Sune Börjesson, 

Ringhalsansvarig på Polisen i Halland, personlig kontakt 2013-10-07. 
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delvis beror på att forskning och information inom området mer eller mindre 

saknas. Dessutom är den information som finns från tidigare inträffade 

kärnkraftsolyckor inte tillämpbar då förutsättningarna skiljer sig från svenska 

förhållanden. 

Det finns däremot ett flertal faktorer som antas påverka hur många personer som 

kommer välja att besöka mottagningsplats Sparbankshallen. De faktorer som antas 

ha störst betydelse är
12

: 

 Hur många som befinner sig i det drabbade området 

 Vilken information Länsstyrelsen går ut med 

 Hur många som upplever ett behov av hjälp  

 Antal öppna mottagningsplatser. 

Dessa faktorer ligger till grund för hur besöksantalet har varierats i de valda 

scenarierna, se avsnitt 5.2. I följande avsnitt presenteras och diskuteras samtliga 

faktorer närmare. 

5.1.2.1 Personantal i den inre beredskapszonen 

Fluktuationer i personantal i en zon är en faktor som gör det svårt att skapa 

beredskapsplaner för nödutrymning eller evakuering (Lv, et al., 2013). Enligt 

Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor ska länsstyrelsen ha beredskap 

för samtliga personer som drabbas av en kärnteknisk olycka. I den inre 

beredskapszonen bor det cirka 21 000 personer (Statiska centralbyrån, 2012). I 

samtliga scenarier utgås det från att 21 000 invånare motsvarar 100 procent av 

befolkningen då det antas vara det mest troliga fallet.  

Det är dock viktigt att poängtera att antalet personer som befinner sig i det 

drabbade området kan variera kraftigt beroende på när på året och dygnet som en 

eventuell utrymning äger rum. Under de intensiva sommarmånaderna förväntas 

                                                 

12
 Kenneth Matsson, Ansvarig för Ringhalsberedskapen, Länsstyrelsen i Hallands 

län, personlig mejlkontakt 2013-09-17 
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personantalet i Varbergs kommun fördubblas
13

 och om detsamma antas gälla för 

Kungsbacka kommun skulle det kunna befinna sig upp till 50 000 personer i den 

inre beredskapszonen. Beredskap ska egentligen finnas för samtliga som berörs av 

ett faktiskt utsläpp och det är långt ifrån säkert att endast den inre 

beredskapszonen drabbas, utan ett utsläpp kan påverka ett större område och 

därmed betydligt fler människor. 

På dagtid, under vinterhalvåret, när många av de bofasta är på arbete utanför 

zonen förväntas personantalet i inre beredskapszonen däremot vara betydligt lägre 

än 21 000.  

5.1.2.2 Information från Länsstyrelsen 

En annan faktor som påverkar besöksantalet på mottagningsplatsen är vilken 

information som Länsstyrelsen väljer att gå ut med samt hur de utformar 

meddelandet angående vilka som bör uppsöka en mottagningsplats och inte. Den 

information som Länsstyrelsen planerar att gå ut med är att endast de som har 

behov av hjälp ska vända sig till en mottagningsplats
14

. Tidigare information som 

gått ut till boende i inre beredskapszonen har varit att samtliga ska bege sig till en 

mottagningsplats vid en kärnkraftshändelse. Även om denna information inte är 

aktuell i dagsläget kan en del personer ”leva kvar” i det gamla och tro att de ska 

uppsöka en mottagningsplats oavsett om de har behov av någon särskild hjälp 

eller inte. 

5.1.2.3 Allmänhetens upplevda hjälpbehov 

Hur allmänheten uppfattar händelsen kommer troligtvis spela en avgörande roll 

för hur många som väljer att uppsöka en mottagningsplats. Blir den stora massan 

orolig kan det tänkas att en del av befolkningen uppsöker en mottagningsplats 

bara för att kontrollera om de blivit kontaminerade, för att ”vara på den säkra 

                                                 

13
 Elisabet Von Knorring, turistinformationsansvarig Marknad Varberg, 

telefonkontakt 2013-07-23. 

14
 Kenneth Matsson, Ansvarig för Ringhalsberedskapen, Länsstyrelsen i Hallands 

län, personlig kontakt 2013-10-24. 
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sidan”. Detta trots att en tillräcklig åtgärd hade varit att duscha och byta kläder när 

de anländer till sin tillfälliga inkvartering. 

5.1.2.4 Antal öppna mottagningsplatser 

Antalet öppna mottagningsplatser påverkar såklart hur många som väljer att 

uppsöka just mottagningsplats Sparbankshallen. Hur många mottagningsplatser 

som är öppna beror bland annat på utsläppets storlek samt vind- och 

väderförhållande. Det kan hända att en eller flera mottagningsplatser blir drabbade 

av radioaktivt nedfall, eller risk för nedfall och i sådana fall öppnar inte de 

mottagningsplatserna.  

I samtliga scenarier har det utgåtts från att 2 av de 3 mottagningsplatserna är 

öppna, vilket antas vara det troligaste scenariot
15

. 

5.1.3 Andel kontaminerade besökare 

Andelen kontaminerade besökare kommer ha betydande påverkan på 

mottagningsplatsens flöde. Det råder dock stor osäkerhet kring hur många som 

förväntas vara kontaminerade. Faktorer som antas påverka andelen kontaminerade 

är följande
16

: 

 Om utsläpp har skett eller ej 

 När evakueringen äger rum (innan eller efter att ett utsläpp skett) 

 Utsläppets storlek (spridningen, ifall utsläppet passerat filter eller ej, hur 

radioaktivt utsläppet är, väder- och vindförhållande m.m.) 

 Personerna i området (personantal, andel som vistas utomhus samt typ av 

klädsel, vilket kan variera med årstid och tid på dygnet, personernas 

beteende m.m.) 

                                                 

15
 Kenneth Matsson, Ansvarig för Ringhalsberedskapen, Länsstyrelsen i Hallands 

län, personlig kontakt 2013-10-24. 

16
 Jan Johansson, Strålsäkerhetsmyndigheten, mejlkontakt, 2013-10-08. 
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Efter att ha rådfrågat diverse experter på Strålsäkerhetsmyndigheten, 

Ringhalsansvariga på Länsstyrelsen, experter från Ringhals kärnkraftverk, samt 

kärnkraftsansvariga på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 

slutsatsen dragits att det, inom ramarna för detta arbete, inte går att fastställa en 

trolig procentsats för andelen kontaminerade besökare. I scenarierna har därför 

denna parameter varierats för att täcka in så många möjliga utfall som möjligt. 

Under ett pågående utsläpp kommer befolkningen troligtvis få order om 

inrymning vilket betyder att evakuering inte kommer genomföras under ett 

pågående utsläpp. Experterna är ense om att det inte bör bli så många 

kontaminerade personer, delvis på grund av att evakuering inte sker under 

pågående utsläpp. Samtidigt anser de att sannolikheten för en kärnteknisk olycka 

är så låg att det kan krävas en extra ordinär händelse eller på annat sätt extrem 

situation för att det faktiskt ska inträffa en kärnteknisk olycka. Vid en sådan 

händelse är det svårt att säga hur de säkerhetssystem som finns på Ringhals för att 

förhindra och minska ett eventuellt utsläpp fungerar. Det är därför möjligt att en 

kärnkraftsolycka orsakad av en extra ordinär händelse medför fler kontaminerade 

personer än vid en olycka där samtliga säkerhetssystem fungerar som de ska.  

5.2 Valda scenarier 

Det är en komplex uppgift att avgöra hur många personer som kan tänkas uppsöka 

mottagningsplats Sparbankshallen samt att uppskatta hur många av besökarna 

som bör vara kontaminerade. Då osäkerheterna kring dessa faktorer är så pass 

stora har författarna valt att använda sig av ett flertal procentsatser, vilka förväntas 

motsvara rimliga scenarier. I scenarierna kommer följande procentsatser användas 

för hur stor andel av den bofasta befolkningen som väljer att uppsöka en öppen 

mottagningsplats: 

 10 % 

 30 % 

 50 % 

 100 % 
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Andelen kontaminerade besökare på mottagningsplats Sparbankshallen kommer i 

scenarierna variera mellan följande procentsatser: 

 0 % 

 1 % 

 10 % 

 50 % 

 100 % 

Genom att kombinera dessa variationer genereras de 20 scenarier som presenteras 

i Tabell 1 och som sedan används i arbetet. Det som varierar i de olika 

scenarierna, är alltså hur många som besöker en öppen mottagningsplats samt hur 

stor andel av dessa som är kontaminerade.  
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Tabell 1. Valda scenarier. 

Scenario Andel
17

 som uppsöker någon av 

de 2 öppna mottagningsplatserna 

Andel kontaminerade 

besökare 

Scenario 1 10 % 0 % 

Scenario 2 10 % 1 % 

Scenario 3 10 % 10 % 

Scenario 4 10 % 50 % 

Scenario 5 10 % 100 % 

Scenario 6 30 % 0 % 

Scenario 7 30 % 1 % 

Scenario 8 30 % 10 % 

Scenario 9 30 % 50 % 

Scenario 10 30 % 100 % 

Scenario 11 50 % 0 % 

Scenario 12 50 % 1 % 

Scenario 13 50 % 10 % 

Scenario 14 50 % 50 % 

Scenario 15 50 % 100 % 

Scenario 16 100 % 0 % 

Scenario 17 100 % 1 % 

Scenario 18 100 % 10 % 

Scenario 19 100 % 50 % 

Scenario 20 100 % 100 % 

                                                 

17
 Avser andelen av den bofasta befolkningen i inre beredskapszonen. Det vill 

säga andelen av cirka 21000 personer. 
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5.2.1 Ankomsthastighet 

Utifrån grundantagandena och den varierande besöksandelen har 

ankomsthastighet beräknats. Ankomsthastigheten definieras som antal personer 

som anländer till mottagningsplats Sparbankshallen per timme. 

Ankomsthastigheterna för respektive besöksandel presenteras i Tabell 2. 

Beräkningar redovisas i Bilaga C – Beräkningar Scenarier. 

Tabell 2. Ankomsthastighet till respektive öppen mottagningsplats. Förutsätter två öppna 

mottagningsplatser och att personerna fördelar sig jämt över mottagningsplatserna och över 24 

timmar.  

Andel besökare Ankomsthastighet till respektive 

öppen mottagningsplats [personer/h] 

10 % 59 

30 % 176 

50 % 293 

100 % 586 
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5.3 Diskussion 

I scenarierna varierades endast hur stor andel av befolkningen som uppsöker en 

mottagningsplats samt hur stor andel av besökarna som är kontaminerade. Detta 

trots att flödet genom mottagningsplats Sparbankshallen kommer påverkas av fler 

parametrar. Anledningen till att inte fler parametrar varierades är att antalet 

scenarier blev stort trots att bara två parametrar användes, vilket beror på de stora 

osäkerheterna som råder kring båda parametrarna. Författarna hade därför inte 

möjlighet att inom ramarna för detta examensarbete variera ytterligare parametrar, 

vilket hade genererat ytterligare scenarier att arbeta med. Istället gjordes ett antal 

generella antaganden som gällde för samtliga scenarier.  

Ett av de antaganden som innebär en förenkling av verkligheten är att samtliga 

besökare uppsöker inkvarteringshjälpen. Trots att Länsstyrelsen troligtvis kommer 

gå ut med informationen att enbart personer som behöver inkvarteringshjälp ska 

uppsöka mottagningsplatsen finns det anledning att tro att så inte blir fallet. 

Dessutom kommer en stor andel av besökarna utgöras av familjer eller liknande, 

vilket medför att endast en person från varje familj eller grupp behöver betjänas i 

inkvarteringshjälpen. Det är därför troligt att en mindre andel än 100 procent av 

besökarna kommer uppsöka inkvarteringshjälpen. Antagandet är dock gjort med 

bakgrund av den information som Länsstyrelsen avser att gå ut med. 

Ytterligare ett antagande som innebär en relativt stor förenkling av verkligheten är 

att funktionerna POSOM och förplägnad inte förväntas ta någon tid i anspråk och 

därmed inte tas med i vare sig simuleringar eller handberäkningar. Stödpersoner 

från POSOM förväntas cirkulera på mottagningsplatsen och besökarna kommer 

sannolikt få den hjälp de behöver när de står i kö till någon annan funktion eller 

när de väntar på vidare transport från mottagningsplatsen. Personer med behov av 

mer personliga samtal kommer erbjudas detta i avskilda utrymmen. Dock anser 

inte författarna att POSOM kommer påverka personflödet genom 

mottagningsplats Sparbankshallen mer än marginellt, och därför har inte denna 

funktion tagits med i kommande simuleringar och handberäkningar. Ett liknande 

resonemang gäller den enklare förplägnad som besökarna erbjuds på 

mottagningsplatsen. Det mest troliga är att förplägnaden delas ut medan 
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besökarna står i kö till någon funktion eller när de väntar på vidare transport från 

mottagningsplatsen. 

Det utgås även ifrån att när 100 procent av de bofasta uppsöker en 

mottagningsplats så motsvarar det de 21 000 som bor i den inre beredskapszonen. 

Beroende på utsläppets omfattning och hur många personer som drabbas kan långt 

fler personer behöva uppsöka en mottagningsplats. Vid ett större utsläpp kan 

mottagningsplatserna hamna i riskområdet och behöva upprättas på andra platser 

än de tänkta. I samtliga scenarier utgås från att en mottagningsplats upprättas i 

Sparbankshallen, men i verkligheten kanske mottagningsplatser måste upprättas 

på andra ställen med andra förutsättningar. 

De ankomsthastigheter som beräknats bygger på antaganden om att befolkningen 

anländer till mottagningsplatsen jämt fördelade över tiden och att de fördelar sig 

jämt över de öppna mottagningsplatserna. Dessa antaganden är relativt grova och 

ankomsthastigheterna medför därmed en kraftig förenkling av verkligheten. Hur 

besökarna fördelar sig över tiden beror bland annat på vilken tid på dygnet som 

evakueringen inleds. Kommer order om evakuering under natten kan exempelvis 

en stor del av befolkningen tänkas vänta med att evakuera till nästkommande 

morgon. I andra fall är det kanske mer troligt att det istället anländer fler besökare 

under de första timmarna än vad det gör efter 20 timmar. Det mest troliga är alltså 

inte att det kommer lika många besökare till mottagningsplatsen varje timme utan 

att det förekommer fluktuationer. De beräknade ankomsthastigheterna speglar 

alltså inte den verkliga tillströmningen till mottagningsplats Sparbankshallen. 

Dock kan de användas som ett verktyg för att åskådliggöra hur många besökare 

som kan tänkas komma till mottagningsplatsen under olika skeden av 

evakueringen.  

Det ska observeras att de olika scenarierna även kan motsvara andra scenarier, då 

fler eller färre mottagningsplatser är öppna. Till exempel kan ett scenario där 100 

procent av de boende i den inre beredskapszonen uppsöker en av två öppna 

mottagningsplatser även motsvara ett scenario där endast en mottagningsplats är 

öppen men att bara 50 procent av populationen uppsöker den.  
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6. Simuleringar  

Personflödet genom mottagningsplats Sparbankshallen simulerades i programmet 

AnyLogic. Syftet med dessa simuleringar var att ge författarna en översiktlig bild 

av hur flödet genom mottagningsplatsen kunde se ut. Målsättningen med 

simuleringarna var bland annat att identifiera eventuella flaskhalsar på 

mottagningsplatsen. Därmed kunde en uppfattning fås om vilka funktioner som 

begränsar personflödet på mottagningsplats Sparbankshallen.  

6.1 AnyLogic 

AnyLogic är ett simuleringsprogram som tillåter användaren att fritt kombinera 

tre av de vanligaste metoderna för modellering och simulering, det vill säga 

systemdynamisk, diskret händelsestyrd och agentbaserad modellering, i en och 

samma modell (AnyLogic a). För att simulera flödet genom mottagningsplatsen, 

vilket innehåller flera servicestopp med separata köer, lämpar sig en kombination 

av agentbaserad och händelsestyrd modellering. AnyLogic är ett av få 

simuleringsprogram som erbjuder denna möjlighet vilket medförde att AnyLogic 

användes för att genomföra simuleringarna. 

I programmet finns ett flertal paletter och bibliotek med funktioner och 

modelleringsverktyg som kan användas för att bygga upp och anpassa en modell. 

I de olika paletterna och biblioteken finns verktyg som passar för ett visst ändamål 

och/eller ett visst system. Det finns bland annat en palett, ”presentation”, som 

innehåller verktyg vilka lämpar sig särskilt väl för uppbyggnad av den fysiska 

miljön i modellen. Det finns även ett bibliotek kallat ”pedestrian library”, vilket är 

tillämpbart för simulering av personflöden i fysiska miljöer. I Figur 30 visas några 

av de paletter och bibliotek som finns tillgängliga i AnyLogic. I figuren syns de 

objekt som tillhör ”pedestrian library”. 
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Samtliga paletter och bibliotek utgörs av ett antal objekt som alla har olika 

funktioner. Då AnyLogic använder sig av ett grafiskt gränssnitt representeras 

samtliga funktioner av en symbol. Önskas en viss funktion i modellen placeras 

följaktligen symbolen för det aktuella objektet i modellen.  

För att simulera personflödet genom mottagningsplatsen användes objekt ur 

”pedestrian library” då detta bibliotek var det som bäst lämpat för ändamålet. 

Figur 30. Ett urval av de paletter och bibliotek som finns tillgängliga i AnyLogic. I figuren är 

”pedestrian library” öppet och de objekt som tillhör detta bibliotek är synliga (AnyLogic b). 
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6.1.1 Pedestrian library 

Syftet med detta avsnitt är att noggrannare redogöra för de använda objekten, 

vilka återfinns i ”pedestrian library”. 

Objekten i ”pedestrian library” går att dela in i grupperna generella objekt, 

miljöobjekt, flödesobjekt och gruppflödesobjekt. Generella objekt används för att 

göra grundläggande och generella inställningar. Samtliga inställningar som går att 

härleda till modellens fysiska förutsättningar görs i miljöobjekt. Med hjälp av 

flödesobjekt och gruppflödesobjekt bygger man upp det flödesschema som 

fotgängarna rör sig efter. Objekten i flödesschemat binds samman med så kallade 

”connectors” från paletten ”general”. Vissa flödesobjekt kräver ett tillhörande 

miljöobjekt där samtliga inställningar för händelsen görs. 

I de simuleringar som genomfördes i detta arbete användes objekt ur grupperna 

generella objekt, miljöobjekt och flödesobjekt. Ur varje grupp användes följande 

objekt: 

Generella objekt 

 Ped Configuration 

Miljöobjekt 

 Ped Ground 

 Ped services 

Flödesobjekt 

 Ped Source 

 Ped Sink 

 Ped Go To 

 Ped Service 

 Ped Enter 

 Ped Exit 

 Ped Select Output 

Samtliga objekt presenteras närmare under respektive rubrik. 
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6.1.1.1 Ped Configuration 

”Ped Configuration” är ett generellt objekt som måste finnas i varje modell som 

använder sig av ”pedestrian library”. ”Ped Configuration” är det objekt som ger 

fotgängarna rörelse och animering. I objektet finns det också möjlighet att ange 

allmänna parametrar för alla objekt från ”pedestrian library” i den aktuella 

modellen. Det går bland annat att bestämma vilka tidssteg, angett i sekunder, som 

modellen ska använda sig av (AnyLogic b). 

Objektet ”Ped Configuration” ingår inte i modellens flödesschema utan symbolen 

för objektet, se Figur 31, placeras fristående i modellen. 

 

Figur 31. Symbol för objektet ”Ped Configuration” (AnyLogic b). 

6.1.1.2 Ped Ground 

”Ped Ground” är ett miljöobjekt som bland annat definierar den yta som 

fotgängare kan promenera på, det vill säga det som utgör fotgängarnas ”golv” i 

simuleringarna. Det är möjligt att begränsa ytan för fotgängarna genom att ange 

att en grupp av hinder ska fungera som väggar som fotgängarna inte kan korsa 

(AnyLogic b). 

I likhet med ”Ped Configuration” ingår inte ”Ped Ground” i modellens 

flödesschema utan är ett objekt som placeras fristående i modellen, och 

representeras av symbolen i Figur 32. 

 

Figur 32. Symbol för objektet ”Ped Ground” (AnyLogic b). 

6.1.1.3 Ped Source 

”Ped Source” är ett flödesobjekt som genererar fotgängare. Därmed används 

objektet ofta som startpunkt i modellens flödesschema, vilket återspeglas i 

objektets symbol som visas i Figur 33. I ”Ped Source” anges de grundläggande 
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parametrarna för fotgängarna, så som gånghastighet, ”kroppsstorlek”, med mera. 

Användaren bestämmer även med vilken intensitet fotgängare ska generas, 

exempelvis genom att ange hur många fotgängare som ska genereras varje timme. 

Det är dessutom möjligt att sätta en maxgräns för hur många fotgängare som totalt 

skall genereras i modellen. Därutöver måste användaren definiera vilken yta, ”Ped 

Ground”, som fotgängarna från varje specifik ”Ped Source” ska tillhöra samt var i 

den fysiska miljön som fotgängarna ska anlända (AnyLogic b) 

 

Figur 33. Symbol för objektet ”Ped Source” (AnyLogic b). 

6.1.1.4 Ped Go To 

Vill användaren få fotgängarna att gå till en angiven plats i modellen kan 

flödesobjektet ”Ped Go To” användas. Objektet kan vara lämpligt att använda när 

fotgängarna ska gå till en linje som ska representera en utgång eller när gångvägen 

mellan två objekt i flödesschemat är lång och/eller komplicerad. Det finns två 

alternativ att välja mellan för hur fotgängarna ska välja sin väg till målet, 

automatiskt och manuellt. I autoläget beräknas den kortaste vägen automatiskt av 

en algoritm i biblioteket. Omgärdas vägen till målet av ett flertal väggar eller 

andra hinder tar det lång tid för algoritmen att beräkna den kortaste vägen. I dessa 

fall rekommenderas att användaren manuellt definierar vilken väg fotgängarna ska 

ta (AnyLogic b). 

I ett flödesschema utgörs objektet ”Ped Go To” av den symbol som presenteras i 

Figur 34. 

 

Figur 34. Symbol för objektet ”Ped Go To” (AnyLogic b). 

6.1.1.5 Ped Select Output 

”Ped Select Output” är ett objekt som kan användas för att förgrena ett 

flödesschema. När fotgängarna når objektet väljer de en av de fem 
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utgångsportarna. Valet av utgångsport beror av de av användaren specificerade 

nyckeltalen. Antingen anges sannolikheten för varje utgångsport eller vilka 

förhållanden som ska uppfyllas för att respektive utgång ska väljas. Sannolikheten 

skrivs som en siffra mellan noll och tio, där tio motsvarar en sannolikhet på 100 

procent (AnyLogic b). Symbolen för flödesobjektet ”Ped Select Output” 

presenteras i Figur 35. 

 

Figur 35. Symbol för objektet ”Ped Select Output” (AnyLogic b). 

6.1.1.6 Ped Service & Ped Services 

Vill användaren simulera att fotgängarna ska passera en tjänst av något slag, till 

exempel en biljettkontroll eller registrering, görs detta med hjälp av de två 

objekten ”Ped Service” och ”Ped Services”. 

I miljöobjektet ”Ped Services” definieras och anpassas tjänsten och dess 

tillhörande kö/köer medan ”Ped Service”, se symbol Figur 36, placeras i 

flödesschemat för att precisera när i flödet tjänsten ska genomföras. I 

flödesobjektet ”Ped Service” behöver ingen mer inställning göras än att ange 

vilken ”Ped Services” som tjänsten ska definieras av (AnyLogic b).  

 

Figur 36. Symbol för objektet ”Ped Service” (AnyLogic b). 

I ”Ped Services” anges vilken grupp av linjer och/eller polylinjer som utgör själva 

tjänsten samt vilken grupp av linjer och/eller polylinjer som utgör den/de 

tillhörande kön/köerna. Dessutom definieras den tid som tjänsten ska ta. Tiden 

kan utgöras av en fix tid eller av en tidsfördelning. Användaren bestämmer även 

vilka regler som ska tillämpas vid servicen, så som vilken kö fotgängarna ska 

välja, vilken tjänst ska väljas, om en tjänst kan betjäna mer än en kö och så vidare. 

I ”Ped Service” anger användaren också om fotgängarna enbart ska fördröjas vid 
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tjänsten eller om de ska fördröjas och sedan passera längs den linje som 

representerar tjänsten. I det senare fallet betjänas fotgängaren vid linjens början 

och förflyttar sig sedan till linjens slutpunkt innan fotgängaren lämnar tjänsten 

(AnyLogic b).  

Flödesobjektet ”Ped Service” placeras alltså i modellens flödesschema och 

innehåller inga inställningar om tjänsten utan dessa görs och återfinns i 

miljöobjektet ”Ped Services”, se Figur 37, vilket placeras fristående i modellen.  

 

Figur 37. Symbol för objektet ”Ped Services” (AnyLogic b). 

6.1.1.7 Ped Exit 

Flödesobjektet ”Ped Exit”, se symbol i Figur 38, placeras i flödesschemat då 

användaren önskar ta bort fotgängare från den aktuella miljön och skicka dem 

vidare. I kombination med objektet ”Ped Enter” kan fotgängare förflyttas från en 

miljö till en annan (AnyLogic b).  

 

Figur 38. Symbol för objektet ”Ped Exit” (AnyLogic b). 

6.1.1.8 Ped Enter 

Med ”Ped Enter” kan fotgängarnas fysiska parametrar, som gånghastighet, färg 

med mera, ändras samtidigt som fotgängarna injiceras i en ny miljö på en specifik 

plats. I kombination med objektet ”Ped Exit” kan fotgängare förflyttas från en 

miljö till en annan. 

”Ped Enter” är ett flödesobjekt och placeras följaktligen i modellens 

flödesschema. Symbolen för objektet presenteras i Figur 39. 

 

Figur 39. Symbol för objektet ”Ped Enter” (AnyLogic b). 
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6.1.1.9 Ped Sink 

Ett flödesschema avslutas ofta med objektet ”Ped Sink” eftersom detta 

flödesobjekt samlar upp inkommande fotgängare, samtidigt som antalet 

inkommande fotgängare automatiskt räknas (AnyLogic b). Den symbol som 

placeras i flödesschemat visas i Figur 40. 

 

Figur 40. Symbol för objektet ”Ped Sink” (AnyLogic b). 

6.2 Genomförande 

Första steget gick ut på att sondera terrängen kring vilka simuleringsprogram som 

var lämpliga att använda för att simulera personflöden genom ett flertal 

efterföljande servicestationer. Valet föll på simuleringsprogrammet AnyLogic 

6.4.1 professional vilket uppskattades kunna genomföra de simuleringar som 

krävdes. Därefter påbörjades arbetet med att bygga upp en modell över 

mottagningsplats Sparbankshallen. Till att börja med byggdes modellen utifrån 

tillgängliga plan- och flödesskisser. Efter genomförd övning på mottagningsplats 

Sparbankshallen den 24 oktober kunde modellen förfinas och justeras tack vare 

uppdaterad information och observationer från övningen.  

När modellen var färdig påbörjades simuleringarna vars resultat sammanställdes 

och diskuterades.  

6.2.1 Uppbyggnad av modell 

Uppbygganden av modellen började med att den fysiska miljön byggdes med 

hjälp av paletten ”presentation”. Därefter skapades en fysisk representation av 

funktionerna på mottagningsplatsen, vilka placerades i den uppbyggda miljön. 

Slutligen användes objekten ur ”pedestrian library” för att göra nödvändiga 

inställningar och för att skapa ett flödesschema. 
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6.2.1.1 Fysisk miljö 

Den fysiska miljön i modellen skapades med hjälp av verktyg från 

presentationspaletten. De uppbyggda hinder som motsvarade väggar och rum 

grupperades med namnet walls. I objektet ”Ped Ground” definierades sedan 

gruppen walls som väggar. Den fysiska geometrin förenklades delvis i modellen 

så att endast de utrymmen som påverkade personflödet genom mottagningsplatsen 

återskapades. Dessutom gjordes vissa anpassningar för att undvika att fotgängare 

fastnade samt för att få det simulerade personflödet att överrensstämma med det 

faktiska flödet genom mottagningsplatsen.  

I Figur 41 visas de hinder utgjorde gruppen walls och därmed begränsade 

fotgängarnas rörelsefrihet i modellen. I enlighet med vad som nämndes tidigare 

flyttades vissa väggar i modellen för att det simulerade personflödet skulle 

överrensstämma med det faktiska personflödet på mottagningsplats 

Sparbankshallen. Den verkliga placeringen av dessa väggar representeras av 

streckade linjer i Figur 41.  

Mottagningsplatsens båda våningsplan har byggts i en och samma modell, vilket 

syns i Figur 41. De trappor som måste passerar på mottagningsplats 

Sparbankshallen för att ta sig mellan våningsplanen har i modellen ersatts av 

korridorer, vilka är ljust blåa i figuren. Längden hos var och en av korridorerna är 

sådan att det tar lika lång tid att gå genom korridoren som det tar att gå uppför en 

trappa av samma längd som den aktuella trappan på mottagningsplatsen. För 

beräkningar av korridorernas längd hänvisas till Bilaga D – Simuleringar. 

De in- och utgångar som används när Sparbankshallen fungerar som 

mottagningsplats representerades i modellen av gröna linjer, vilka kan ses i Figur 

41. I figuren återfinns även de namn som dessa linjer tilldelades i modellen. 
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Figur 41. Skiss över modellens fysiska miljö. 

entrysanerade 

entryalla 

exitmötesplats 

exitväntrum 

exitsanerade 
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6.2.1.2 Funktioner 

Det första steget i att skapa en funktion i en AnyLogic-modell var att med hjälp av 

linjer och/eller polylinjer rita ut var i den fysiska miljön som tjänsten och dess 

köer skulle vara placerade. Varje linje/polylinje motsvarade en ”disk” eller kö i 

tjänsten. De linjer/polylinjer som sedan utgjorde en tjänst grupperades som 

exempelvis mätgrupp1. På motsvarande sätt grupperades de linjer/polylinjer som 

utgjorde tjänstens kö/köer som exempelvis mätkögrupp1. 

I Figur 42 och Figur 43 visas de tjänster med tillhörande köer som byggdes upp i 

modellen över mottagningsplats Sparbankshallen. ”Tjänstediskar” och köer som 

tillhör en och samma funktion har tilldelats samma färg i modellen.  
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Figur 42. Tjänster med tillhörande köer som byggts på plan 0 i modellen. 

Figur 43. Tjänster med tillhörande köer som byggts på plan 1 i modellen. 
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6.2.1.3 Flödesschema och övriga objekt  

Efter att de fysiska förutsättningarna hade skapats i modellen byggdes det 

flödesschema som definierade hur fotgängarna skulle förflytta sig genom 

modellen av mottagningsplats Sparbankshallen. 

Den första funktionen som besökare till mottagningsplats Sparbankshallen måste 

besöka är mätning 1 där kontaminerade besökare skiljs från icke-kontaminerade 

besökare. För att skapa denna första mätning användes ett flödesobjekt av typen 

”Ped Service”, vilket döptes till mätning 1, samt ett miljöobjekt av typen ”Ped 

Services”, vilket döptes till mät1. I objektet ”Ped Services” skall det anges vilken 

grupp av linjer som utgör själva tjänsten och vilken grupp av polylinjer som utgör 

dess kö. I mät 1 angavs därmed grupperna mätgrupp1 och mätkögrupp1 som 

”services” respektive ”queues”. För den första mätningen gjordes inställningen att 

fotgängarna endast skulle fördröjas vid tjänsten, och denna fördröjning skulle vara 

likformigt fördelad mellan tiderna 40 och 230 sekunder. Flödesobjektet mätning1 

placerades i flödesschemat och i detta objekt angavs att mät1 var det miljöobjekt 

som mätning1 skulle relatera till.  

Då samtliga funktioner på mottagningsplatsen utgjordes av ”Ped Service” och 

”Ped Services” definierades samtliga funktioner på mottagningsplatsen analogt 

med den första mätningen. I Tabell 3 presenteras vilka parametrar som angavs för 

respektive funktion samt vad flödes- och miljöobjekt döptes till. I tabellen 

presenteras inte vilka köer och tjänster som kopplats till respektive funktion. Varje 

funktion kopplades till den tjänst, med tillhörande kö, som i modellen placerats på 

den geografiska plats där funktionen var placerad under övningen av 

mottagningsplats Sparbankshallen den 24 oktober 2013. Även de tider som 

användes som fördröjningstider för respektive funktioner byggdes på resultat från 

de experimentella studierna som utfördes under övningen. För mer ingående 

information om övningen och de experimentella studierna hänvisas till kapitel 4. 
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Tabell 3. Parametrar som angavs för respektive funktion i modellen. 

Funktion Flödes-objekt 

(”Ped Service”) 

Miljöobjekt 

(”Ped 

Services”) 

Tidsfördröjning 

[s] 

Mätning 1 (alla) mätning 1 mät1 Uniform (40,230) 

Mätning 1 

(kontaminerade) 

Mätning 

kontaminerade 

mät1 

kontaminerade 

Uniform (230, 

440)
18

 

Registrering 

kontaminerade kvinnor 

Registrering 

Kvinnor 

RegKvinnor Uniform (47, 84) 

Registrering av 

kontaminerade män 

Registrering Män regmän Uniform (47, 84) 

Registrering av 

kontaminerat gods 

Registrering Gods reggods Uniform (79, 112) 

Sanering kvinnor Sanering kvinnor SanKvinnor Uniform (600, 

1200)
19

 

Sanering män Saneringsmän SanMän Uniform (480, 

1200)
19 

 

Mätning 2 (sanerade) mätning2 Mät2 Uniform (40, 230) 

Registrering icke-

kontaminerade 

personer 

registrering Reg Uniform (47, 84) 

Information icke-

kontaminerade 

information1 info1 Uniform (10,50) 

Information sanerade information2 info2 Uniform (10,50) 

Inkvarterings-hjälp Inkvarterings- hjälp inkvartera Uniform (60,240) 

Avregistrering 

(mötesplats) 

Av registrering1 avreg1 Uniform (22,70) 

Avregistrering 

(väntrum) 

Av registrering2 avreg2 Uniform (22,70) 

                                                 

18
 Uppskattad utifrån experimentellt uppmätta tider för mätning 1 (samtliga). Se 

Bilaga D – Simuleringar.  

19
 Se avsnitt 5.2 samt Bilaga D- Simuleringar för uppskattning av saneringstider.  
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Utöver de flödes- och miljöobjekt som redan nämnts i detta och föregående 

kapitel användes ytterligare sex typer av flödesobjekt samt ett generellt objekt för 

att bygga upp modellen av mottagningsplats Sparbankshallen. Det generella 

objektet ”Ped Configuration” placerades vid miljöobjekten, och här angavs att 

tidsstegen i modellen skulle vara en sekund.  

Startpunkt för flödesschemat var flödesobjektet ”Ped Source”, vilket döptes till 

pedSource. I modellen definierades besökarnas ankomst av en ankomsthastighet, 

vilken varierades utifrån givet scenario. Utifrån ankomsthastighet och 

besöksfrekvens i respektive scenario, se kapitel 5, angavs även hur många 

fotgängare som maximalt skulle genereras av pedSource i det aktuella scenariot.  

Fotgängarnas gånghastighet varierar mellan 1,0 och 1,6 meter per sekund över 

horisontella plan, (Boverket, 2006; Boverket, 2011; DiNenno, et al., 2002). I 

pedSource sattes därför den komfortabla gånghastigheten hos fotgängarna att följa 

en uniform fördelning mellan 1,0 meter per sekund och 1,6 meter per sekund. I 

pedSource angavs även att fotgängarna skulle tillhöra den yta som definierades av 

den ”Ped Ground” som fått namnet pedGround. Slutligen uppgavs att fotgängarna 

skulle anlända vid linjen entryalla på plan 0.  

På mottagningsplats Sparbankshallen finns det ett antal punkter där personflödet 

delar sig i olika grenar. Uppdelningarna görs dels utifrån om besökaren är 

kontaminerad eller inte och utifrån vilken hjälp besökaren behöver. I modellen 

förenklades personflödet till att endast dela sig vid tre punkter. De tre punkterna 

utgjordes i flödesschemat av tre ”Ped Select Output”-objekt, vilka döptes till 

RenaEllerKontaminerade, KvinnaGodsEllerMan samt HjälpEllerAvreg.  

Sannolikheten för att en person var kontaminerad bestämdes av hur stor andel av 

befolkningen som ansågs kontaminerad i varje scenario. Därmed styrdes 

sannolikheterna för de två olika grenarna i flödesobjektet 

RenaEllerKontaminerade av det aktuella scenariot. I den förgrening som 

representerades av objektet KvinnaGodsEllerMan skedde en uppdelning mellan 

personer med kontaminerat gods, kvinnor som behövde saneras och män som 

behövde saneras. Information saknades om hur stor andel av de kontaminerade 

besökarna som kunde antas vara i behov av sanering. Däremot är det känt att 90 
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procent av kontaminationen generellt sätt försvinner om ytterkläder eller övriga 

klädesplagg tas av (Gonz´alez, et al., 2013). Det är dock osäkert hur många 

besökare som kommer vilja bli sanerade istället för att bara lämna in sina kläder. 

Saneringen medför att personen i fråga upplever att de är rena från 

kontamination
20

. I modellen ansågs därmed de tre utfallen, kvinna med 

saneringsbehov, man med saneringsbehov samt person med kontaminerat gods, 

vara ungefär lika sannolika. Vilket innebar att sannolikheterna i objektet 

KvinnaGodsEllerMan sattes till tre, fyra och tre, vilket motsvarar en sannolikhet 

på 0,3 för kvinna, 0,4 för kontaminerat gods och 0,3 för man.  

Det sista flödesobjektet av typen ”Ped Select Output” benämndes 

HjälpEllerAvreg och avgjorde om fotgängarna efter informationen direkt skulle 

avregistrera sig och lämna mottagningsplatsen eller om de först skulle uppsöka 

inkvarteringshjälpen. Då ett av de antaganden som gjorts är att alla besökare 

uppsöker inkvarteringshjälpen i samtliga scenarier sattes sannolikheten för direkt 

avregistrering till noll i samtliga scenarier.  

På fem ställen i modellen användes flödesobjekt av typen ”Ped To Go” för att få 

fotgängarna att följa den önskade gångvägen genom mottagningsplatsen. I tre av 

fallen utgjordes målet för fotgängarna av en linje som representerade en utgång 

och gångvägen dit beräknades automatiskt. Syftet med ”Ped To Go” i de andra 

fallen var att hjälpa fotgängarna att ta rätt väg till nästa funktion. I de här två 

fallen utgjordes målet av en punkt och gångvägen ritades manuellt.  

Den enda förbindelsen som skapades mellan de två våningsplanen i modellen var 

den långa korridor som de icke-kontaminerade passerade mellan mätning1 och 

registreringen på plan1. Därmed skapades ett fysiskt glapp mellan planen vilket 

medförde att de fotgängare som var kontaminerade och skulle ta en annan väg 

från plan 0 till plan 1 var tvungna att lyftas mellan våningsplanen. Denna 

                                                 

20
 Mats Isaksson, Avdelningen för Radiofysik vid Göteborgs universitet, personlig 

kontakt 2013-11-20. 
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förflyttning skedde genom att objekten pedExit och pedEnter placerades i 

flödesschemat där förflyttningen skulle ske. pedExit placerades följaktligen efter 

det ”Ped To Go”-objekt som beordrade fotgängarna att gå till linjen exitsanerade 

på plan 0. Nästa objekt som placerades i flödesschemat var pedEnter. I pedExit 

behövde inga inställningar göras men i pedEnter angavs att fotgängarna 

fortfarande skulle tillhöra ytan som definierades av pedGround och att de skulle 

anlända vid linjen entrysanerade på plan 1. Dessutom angavs att fotgängarnas 

komfortabla gånghastighet när de anlänt på plan 1 skulle vara densamma som i 

pedSource. 

Varje gren i flödesschemat avslutades med var sitt flödesobjekt av typen ”Ped 

Sink”, vilka döptes till pedSinkMötesplats och pedSinkVäntrum för att precisera 

vilken utgång som respektive ”Ped Sink” avsåg. 

Det slutgiltiga flödesschemat presenteras i Figur 44 och Figur 45. I modellen 

utgörs flödesschemat av såväl flödesschemat för plan 0 som flödesschemat för 

plan 1. 



90 

 

Figur 44. Flödesschema för fotgängarna på plan 0 i modellen. 
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Figur 45. Flödesschema för fotgängarna på plan 1 i modellen. 



92 

6.2.2 Simuleringar för insamling av resultat 

När modellen väl var uppbyggd genomfördes först generella simuleringar som 

syftade till att skapa en bild av hur flödet genom mottagningsplats 

Sparbankshallen kunde se ut. Dessutom identifierades flaskhalsar och 

köbildningarna vid dessa undersöktes närmare. Slutligen gjordes simuleringar för 

att bestämma flödeskapaciteten för respektive funktion. 

6.2.2.1 Identifiering av flaskhalsar samt köuppbyggnad 

För att identifiera möjliga flaskhalsar simulerades de scenarier som presenteras i 

kapitel 5. Tiden då den första kön bildades i modellen dokumenterades 

tillsammans med vilken funktion som skapades köbildningen. I varje scenario 

undersöktes även hur snabbt kön växte. Detta gjordes genom att tiden till att kön 

antagit en bestämd längd mättes och dokumenterades. De tider som togs var tiden 

till att det stod 100, 500, 1000, 15000 samt 2000 personer i kö till den funktion 

som identifierats som flaskhals. Resultatet av dessa simuleringar presenteras i 

avsnitt 6.4 tillsammans med skärmbilder för utvalda scenarier som visualiserar 

köbildningen. 

6.2.2.2 Flödeskapacitet genom respektive funktion 

För att undersöka modellens korrekthet uppskattades den maximala 

flödeskapaciteten genom respektive funktion. Resultatet jämfördes sedan med de 

flödeskapaciteter som beräknades med handberäkningar.  

För att bestämma flödeskapaciteten simulerades varje funktion var för sig. Vid 

simuleringarna användes det antal diskar som fanns tillgängliga för varje funktion 

under övningen den 24 oktober 2013. För respektive funktion anpassades 

modellen så att det blev köbildning vid den aktuella funktionen. I vissa fall 

flyttades väggar för att underlätta fotgängarnas förflyttning fram till funktionen. 

Dessutom justerades och förlängdes kön till den aktuella funktionen för att tillåta 

en kraftig köbildning. I Figur 46 visas hur kön till damernas sanering, röd linje, 

har justerats så att den i flödeskapacitetstestet sträcker sig över läktarområdet, ut i 

passagen till registreringen och sedan vidare i det område där registreringen 

egentligen är placerad på plan 1.  
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Figur 46. Exempel på hur köer har justerats för att kunna hantera den kraftiga köbildning som 

skapades vid flödeskapacitetstestet. De rödstreckade områdena representerar justerad kö till damernas 

sanering. 

När simuleringen sattes igång togs tiden fram till att det bildats ett kontinuerligt 

flöde genom funktionen. För de flesta funktioner utgjordes denna tid av tiden tills 

det blev en bestående köbildning. För saneringen användes dock tiden till att den 

första fotgängaren nådde duschen. När det ett kontinuerligt flöde skapats genom 

funktionen startade en manuell tidtagning. Vid ett antal tillfällen stoppades 

simuleringen och det personantal som passerat funktionen dokumenterades 

tillsammans med hur lång tid som gått. Hade simuleringen inte stoppats på grund 

av något felmeddelande stoppades den manuellt efter att ha simulerat cirka fyra 

timmar. Varje funktion simulerades mellan två och fem gånger beroende på hur 

lång tid varje simulering gick att köra.  

Flödet genom funktionen, uttryckt som antal personer per timme, beräknades 

sedan med hjälp att de dokumenterade tiderna med tillhörande personantal enligt 

Ekvation 1. 

            ⁄   
        ⁄  

         
                Ekvation 1 

Funktionens maximala flödeskapacitet bestämdes sedan som medelvärdet av de 

beräknade flödena för respektive funktion och presenteras i avsnitt 6.4. Samtliga 

tider, personantal och flöden återfinns i Bilaga D – Simuleringar. 

Justerad dragning av 

kön till damernas 

sanering 
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6.3 Antaganden och begränsningar 

På grund av de ekonomiska ramarna för detta projekt användes AnyLogic 6.4.1 

professional istället för det nyare AnyLogic 6.9.0. En begränsning i den använda 

versionen av programmet är att den algoritm som tillåter fotgängare att välja en ny 

väg för att undvika trängsel inte är lika välutvecklad som i AnyLogic 6.9.0. Detta 

har i första hand yttrat sig genom att fotgängarna hade svårt att ta sig fram i 

komplicerade geometrier och lätt fastnade i hörn och liknande. 

Vidare innehåller den uppbyggda modellen vissa förenklingar och anpassningar 

av verkligheten. De största förenklingar som gjorts är att POSOM inte är inlagd 

som en enskild funktion eftersom personal från POSOM kommer cirkulera på 

mottagningsplatsen och därmed ge hjälp och stöd till behövande där de befinner 

sig. Detsamma gäller den enklare förplägning som denna med största sannolikhet 

kommer intas under tiden som besökarna står i kö eller väntar på vidare transport. 

Dessutom har den fysiska geometrin förenklats samt anpassats i modellerna. Den 

anpassning av geometrin som gjorts har främst haft till syfte att få det simulerade 

personflödet överensstämma med det faktiska flödet på mottagningsplatsen. 

I modellen har det inte tagits hänsyn till att personer med rörelsesvårigheter har en 

annan gångväg genom mottagningsplatsen än vad personer utan rörelsesvårigheter 

har, vilket är en avgränsning som har gjorts för att underlätta uppbyggnaden av 

flödesschemat. Det har dock tagits viss hänsyn till att personer av olika 

anledningar kan röra sig med olika gånghastighet genom att den angivna 

gånghastigheten i modellen varierar mellan 1,0 meter per sekund och 1,6 meter 

per sekund.  

I modellen har mätning 1 byggts upp så som funktionen fungerade på övningen, 

det vill säga med en separat kö till handenheterna inne i mätområdet. Vid en skarp 

händelse får detta inte förekomma utan samtliga personer ska vänta utanför 

mätområdet. Dessutom har det antagits att det finns två mätskärmar efter 

handenheterna. Det ska dock observeras att det under övningen endast fanns en 

mätskärm efter de två handenheterna inne i mätområdet. Antagandet gjordes för 

att förenkla uppbyggnaden av modellen.  
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En begränsning i modellen är att de tider som används för varje funktion bygger 

på en begränsad mängd data insamlad under övningen den 24 oktober 2013. För 

diskussion och utförligare begränsningar kring insamlad data hänvisas till kapitel 

4.3. Tiderna för mätning av kontaminerade och icke-kontaminerade har i 

efterhand justerats något på grund av de stora osäkerheter som råder kring 

mätningen.  

Under övningen utfördes ingen sanering av försökspersoner vilket medför att 

tiden för saneringsprocessen är en uppskattning utförd av författarna. I 

simuleringarna har utgåtts från att endast de som är kontaminerade går in i 

duschen. Anländer en förälder med sina barn och endast någon är kontaminerade 

måste man kanske låta både förälder och barn gå till saneringen vilket medför att 

det kan befinna sig fler personer i omklädningsrummen än vad som har 

simulerats. 

6.4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten av de genomförda simuleringarna. Först 

presenterades de flaskhalsar som identifierades i simuleringarna. I samma avsnitt 

redogörs även för hur lång tid det tar tills det blir en bestående köbildning till de 

funktioner som utgör flaskhalsar. Dessutom redovisas hur köerna utvecklas över 

tid. I det sista avsnittet presenteras flödeskapaciteten genom respektive funktion. 

6.4.1 Identifiering av flaskhalsar samt tid till köuppbyggnad 

I samtliga scenarier bildades kö till den första mätningen. Det innebär att mätning 

1 utgör en flaskhals på mottagningsplats Sparbankshallen, oavsett 

ankomsthastighet och andel kontaminerade besökare. I Tabell 11, som återfinns i 

kapitel 8, redovisas identifierade flaskhalsar för samtliga scenarier. 

I Tabell 4 redogörs för hur lång tid det tar tills det uppstår en bestående 

köbildning för den första delen av mätning 1 som samtliga besökare genomgår, 

det vill säga mätning 1 (samtliga). Det redogörs även för hur lång tid det tar tills 

det uppstår en bestående köbildning för den mätning som enbart kontaminerade 

personer genomgår, det vill säga mätning 1 (kontaminerade). Hur lång tid det tar 
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innan det blir köbildning till mätning 1 (samtliga) beror främst på i vilken takt 

som besökarna anländer till mottagningsplatsen. I majoriteten av scenarierna 

skapades det en bestående kö till Mätning 1 (samtliga) inom fem till tio minuter. 

Tiden till köbildning för mätning 1 (samtliga) verkar dock inte vara beroende av 

andelen kontaminerade besökare. I de scenarier där det bildades bestående köer 

till mätning 1 (kontaminerade) var hälften av eller samtliga besökare 

kontaminerade. Hur snabbt köbildning till mätning 1 (kontaminerade) bildas beror 

främst på besökarnas ankomsthastighet.   
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Tabell 4. Tid till att det bildas en bestående köbildning till mätning 1 (samtliga), samt till mätning 1 

(kontaminerade), i respektive scenario. 

Scenario Resultat 

Scenario-

nummer 

Andel som 

uppsöker 

någon 

mottagnings-

plats 

Andel 

konta-

minerade 

Tid till 

köbildning 

vid mätning 1 

(samtliga) 

[min] 

Tid till köbildning 

vid mätning 1 

(kontaminerade) 

[min] 

1 10 % 0 % 32 Ingen köbildning 

2 10 % 1 % 60 Ingen köbildning 

3 10 % 10 % 20 Ingen köbildning 

4 10 % 50 % 15 60 

5 10 % 100 % 10 15 

6 30 % 0 % 5 Ingen köbildning 

7 30 % 1 % 5 Ingen köbildning 

8 30 % 10 % 5 Ingen köbildning 

9 30 % 50 % 2 10 

10 30 % 100 % 2 10 

11 50 % 0 % 2 Ingen köbildning 

12 50 % 1 % 2 Ingen köbildning 

13 50 % 10 % 2 Ingen köbildning 

14 50 % 50 % 2 50 

15 50 % 100 % 2 6 

16 100 % 0 % 1 Ingen köbildning 

17 100 % 1 % 1 Ingen köbildning 

18 100 % 10 % 1 Ingen köbildning 

19 100 % 50 % 1 35 

20 100 % 100 % 1 10 
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I Tabell 5 redogörs för hur lång tid det tar innan det totalt står 100, 500, 1000, 

1500 och 2000 personer i kö till mätning 1 (samtliga) och mätning 1 

(kontaminerade) i respektive scenario. Observera att den tid som redovisas är den 

tid det tar tills summan av personantalet i de bägge köerna uppnår det angivna 

personantalet. Hastigheten för köuppbyggnaden är främst beroende av hur många 

besökare som anländer till mottagningsplasten varje timme, det vill säga 

besökarnas ankomsthastighet. I de första fyra scenarierna är ankomsthastigheten 

så låg att kön knappt kommer upp i 100 väntande personer. I scenario 5 är 

ankomsthastigheten fortfarande låg men köbildningen blir kraftigare eftersom 100 

procent av besökarna är kontaminerade. Köbildningens uppbyggnad är alltså även 

beroende av andelen kontaminerade besökare. Den hall där besökarna uppehåller 

sig medan de står i kö till den första mätningen antas vara full när det står 2000 

personer i kö, se avsnitt 7.1.4. 

  



99 

Tabell 5. Tid till att det sammanlagt står 100, 500, 1000, 1500 och 2000 personer i kö till mätning 1 

(samtliga) och mätning 1 (kontaminerade) i respektive scenario. Hallen där de väntande personerna 

befinner sig antas vara full när det står 2000 personer i kö. 

Scenario Tid till 

totalt 100 

personer i 

kö [min] 

Tid till 

totalt 500 

personer i 

kö [min] 

Tid till 

totalt 1000 

personer i 

kö [min] 

Tid till 

totalt 1500 

personer i 

kö [min] 

Tid till 

totalt 2000 

personer i 

kö [min] 

1 900 Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej 

2 810 Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej 

3 1000 Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej 

4 425 Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej 

5 150 765 Inträffar ej Inträffar ej Inträffar ej 

6 40 230 470 710 950 

7 50 250 490 730 980 

8 50 235 490 735 990 

9 40 230 465 710 930 

10 30 180 365 580 780 

11 25 120 245 365 490 

12 25 120 245 365 495 

13 25 120 245 370 490 

14 25 115 230 350 470 

15 20 100 205 310 450 

16 10 55 115 170 225 

17 10 60 115 170 225 

18 10 60 120 175 230 

19 10 55 100 150 210 

20 10 50 105 160 200 
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För att visualisera köuppbyggnaden presenteras skärmbilder från tre av de 

genomförda simuleringarna. I det minst belastade scenariot, scenario 1, anlände 

59 personer till mottagningsplatsen varje timme och samtliga besökare var icke-

kontaminerade. Figur 47 är en skärmbild tagen efter att scenario 1 har simulerats i 

100 minuter. I figurens övre del syns att den enda köbildningen på 

mottagningsplatsen återfinns vid mätning 1. I den nedre delen av Figur 47 har 

plan 0 zoomats in för att ge en tydligare bild av köbildningen.  

Vid några tillfällen används samtliga diskar i inkvarteringshjälpen, men i scenario 

1 blev det aldrig några bestående köer vid inkvarteringshjälpen.  
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Figur 47. Visualisering av hur kön kan se ut i scenario 1 efter cirka 100 minuter. 
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I Figur 48 redogörs för de köbildningar som skapades efter 30 minuter med 

förutsättningar från scenario 6. Ankomsthastigheten i scenariot är 176 personer 

per timme och ingen av besökarna är kontaminerad. Under dessa förutsättningar 

började det bildas en bestående kö till den första mätningen efter ungefär fem 

minuter. 

Figur 48. Visualisering av hur kön kan se ut i scenario 6 efter cirka 30 minuter. 
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I scenario 16 anlände det 586 personer per timme, varav ingen var kontaminerad. 

Detta medförde en omedelbar och bestående köbildning till det första mätområdet. 

I Figur 49 presenteras hur köbildningen ser ut efter ungefär en timme. Vid denna 

tidpunkt står det ungefär 500 personer i kö till den första mätningen. 

 

Figur 49. Visualisering av hur kön kan se ut i scenario 16 efter cirka 60 minuter. 
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6.4.2 Flödeskapacitet genom respektive funktion 

Mätning1 (kontaminerade), det vill säga extramätningen av kontaminerade 

personer i det första mätområdet, var den funktion som hade lägst flödeskapacitet 

på mottagningsplatsen. Denna funktion klarar endast drygt 20 personer per timme. 

Högst flödeskapacitet fanns i funktionerna för avregistrering och information, där 

den maximala flödeskapaciteten var cirka 200 personer per timme. Den maximala 

flödeskapaciteten för respektive funktion presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6 redogör för den maximala flödeskapaciteten genom respektive funktion på 

mottagningsplatsen. 

Funktion Flödeskapacitet [personer/h] 

Mätning 1 (kontaminerade) 21 

Mätning 2 (sanerade) 24 

Registrering 2 kontaminerat gods 36 

Mätning 1 (Samtliga) 49 

Registrering 2 kontaminerade kvinnor 53 

Registrering 2 kontaminerade män 53 

Sanering kvinnor 66 

Inkvarteringshjälp 70 

Sanering män 72 

Registrering 1 icke-kontaminerade 149 

Information 202 

Avregistrering 207 
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6.5 Diskussion 

Generellt kan flödeskapaciteterna genom funktionerna sägas vara relativt låga, 

speciellt i jämförelse med den intensitet som besökarna antas komma till 

mottagningsplatsen med. Dessutom är det stor skillnad i kapacitet mellan den 

funktion med lägst flödeskapacitet och den med högst flödeskapacitet.  

I samtliga scenarier är mätning 1 den begränsande funktionen, oavsett andel 

kontaminerade besökare. I simuleringarna har mätning 1 delats upp i två 

funktioner, mätning 1 (samtliga) och mätning 1 (kontaminerade). Den 

förstnämnda, det vill säga mätning 1 (samtliga), går alla besökare igenom medan 

mätning 1 (kontaminerade) endast är för de besökare som bedöms vara 

kontaminerade. De tider som presenterades i kapitel 4 för mätning av 

kontaminerade deltagare inkluderar såväl tiden för mätning 1 (samtliga) som 

mätning 1 (kontaminerade) vilket medförde att dessa tider inte kunde användas i 

simuleringarna. För att få en tid som endast representerade den del av mätning 1 

som genomgicks av de kontaminerade besökarna var tiden för mätning 1 

(samtliga) tvungen att dras bort från de tider som uppmätts för mätning av 

kontaminerade på övningen. Detta gjordes genom att den beräknade 

genomsnittstiden för mätning 1 (samtliga) subtraherades från den kortaste 

respektive längsta tiden för total mätning av kontaminerade som uppmättes under 

övningen. Det finns därmed stora osäkerheter i de tider som använts för mätning 1 

(kontaminerade) vilket medför att flödeskapaciteten för mätning av 

kontaminerade besökare inte bör betraktas som något absolut värde utan snarare 

som en fingervisning om att flödeskapaciteten genom denna funktion är låg.  

Enligt tidigare har mätning 1 delats upp i två funktioner i modellen, mätning 1 

(samtliga) och mätning 1 (kontaminerade). En konsekvens av denna uppdelning är 

att det i simuleringarna kunde bildas en kö inne i det första mätområdet, vilket 

även var fallet på övningen den 24 oktober. Vid en skarp händelse kommer endast 

två besökare tillåtas inne i mätområdet samtidigt. Är en liten andel av besökarna 

kontaminerade förväntas modellen trots detta överrenstämma relativt väl med 

verkligheten. Skulle däremot en stor andel av besökarna vara kontaminerade kan 

simuleringarna ge en felaktig bild av köbildningen. Det är därför viktigt att 
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användaren är väl medveten om problemet, och vet om att kön i verkligheten inte 

kommer bildas inne i mätområdet utan istället kommer resultera i en längre kö till 

den första mätningen. Det innebär att både kön till mätning 1 (samtliga) och den 

till mätning 1 (kontaminerade) kommer bildas utanför själva mätområdet. Av 

denna anledning mättes tiden tills att det sammanlagda personantalet i båda 

köerna uppgick i de förutbestämda kölängderna när köns uppbyggnad 

undersöktes. 

Under övningen den 24 oktober 2013 gavs ingen möjlighet att mäta tiden för 

saneringsprocessen eftersom denna inte övades. Saneringstiden har istället 

uppskattats av författarna. Då det inte är helt klargjort hur den fullständiga 

saneringsprocessen, med inlämning av gamla kläder, duschrutin och utdelning av 

nya kläder, kommer gå till har det varit svårt att uppskatta hur lång tid processen 

kan tänkas ta. Dock medför det stora antalet duschar att kapaciteten för 

saneringsfunktionen är så pass stor att denna funktion inte kommer att utgöra 

någon flaskhals. Tidsuppskattningen för saneringsprocessen borde därför inte 

påverka det sammanvägda resultatet mer än marginellt. Det bör dock poängteras 

att den flödeskapacitet som redovisas för sanering av män respektive kvinnor är 

starkt beroende av de tider som författarna har uppskattat.  

För samtliga funktioner har tiderna antagits följa en likformig fördelning eftersom 

de bygger på ett fåtal observationer. I känslighetsanalysen som presenteras i 

kapitel 0 undersöks hur valet av fördelning påverkar simuleringsresultaten.  

Trots antagandet om att 100 procent av besökarna på mottagningsplats 

Sparbankshallen uppsöker inkvarteringshjälpen har flödesschemat förgrenats efter 

informationen. Anledningen till detta är att författarna vill visa hur det faktiska 

personflödet ser ut samt att modellen ska vara användbar även för scenarier där en 

lägre andel av besökarna antas uppsöka inkvarteringshjälpen. 

En faktor som kan ha påverkat de genomförda simuleringarna och dess resultat är 

det faktum att författarna inte har använt AnyLogic tidigare. Författarna har 

dessutom lärt sig programmet på egen hand utifrån demonstrationsvideor 

publicerade av AnyLogic samt med hjälp av programmets inbyggda 

hjälpfunktion. Då författarna inte haft möjlighet till konsultation kring de 
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modeller som byggts i AnyLogic finns en risk att vissa funktioner och 

begränsningar i programmet omedvetet har förbisetts. Det är också möjligt att en 

van användare hade kunnat skapa en mer korrekt modell av mottagningsplats 

Sparbankshallen än vad som gjorts i detta arbete. Vidare har det varit svårt att få 

en rättvis och opartisk bild av programmets uppbyggnad och begränsningar då 

majoriteten av den information som hittats har givits ut av företaget bakom 

AnyLogic.  

Som tidigare nämnts har en äldre version av AnyLogic använts, vilken saknar 

vissa funktioner jämfört med de nyare versionerna av programmet. I stort anser 

författarna att de funktioner som är tillagda i de nyare versionerna inte hade 

använts i uppbyggnaden av denna modell även om de funnits tillgängliga. Det 

finns dock en skillnad mellan programmets versioner som skulle kunna vara av 

betydelse i detta projekt. I den nyaste versionen av AnyLogic finns en förfinad 

algoritm som tillåter fotgängarna att välja nya gångvägar för att undvika trängsel. 

Författarna upplevde att fotgängarna lätt fastnar eftersom de hade svårt att ta sig 

förbi hinder, exempelvis väggar. Hade den tidigare nämnda algoritmen funnits i 

den använda versionen hade problemet med att fotgängare fastnar vid väggar 

troligtvis inte varit lika stort. Trots de begränsningar som finns i den äldre 

versionen av AnyLogic gör författarna bedömningen att resultaten av 

simuleringarna hade blivit ungefär desamma även om en nyare version av 

programmet hade använts.  

Avslutningsvis bör det påpekas att det finns många osäkerheter och felkällor i 

resultaten från de genomförda simuleringarna. Därmed bör de framtagna 

resultaten främst ses som en fingervisning om vilka funktioner som kan begränsa 

personflödet genom mottagningsplats Sparbankshallen och inte som absoluta 

siffror på respektive funktions flödeskapacitet. Simuleringsresultaten kan även ses 

som ett verktyg för att skapa en uppfattning om hur och var köbildning kan uppstå 

på mottagningsplatsen.  



108 

  



109 

7. Handberäkningar  

Flödet genom mottagningsplats Sparbankshallen uppskattades även med hjälp av 

handberäkningar. Det främsta syftet med dessa var att validera de simuleringar 

som genomfördes i AnyLogic. Ett av målen med handberäkningarna var att påvisa 

och exemplifiera att enkla beräkningar kan användas som ett verktyg för att 

uppskatta flödeskapaciteten genom en mottagningsplats eller liknande 

verksamhet. 

7.1 Genomförande och ekvationer 

För att validera simuleringarna genomfördes beräkningar av flödeskapaciteten 

genom respektive funktion. Dessa flödeskapaciteter användes även för att 

identifiera möjliga flaskhalsar på mottagningsplats Sparbankshallen. Dessutom 

genomfördes en kompletterande beräkning av hur lång tid det tar för en viss andel 

av de bofasta att passera genom mottagningsplats Sparbankshallen. 

I följande avsnitt beskrivs hur beräkningarna har genomförts. Samtliga 

beräkningar bygger på de genomsnittstider som togs fram under övningen i 

Sparbankshallen den 24 oktober 2013 och presenteras i kapitel 4.2. 

7.1.1 Flödeskapacitet genom respektive funktion 

Beräkningarna av flödeskapacitet är framtagna efter samma metodik som används 

vid utrymningsberäkningar (DiNenno, et al., 2002). I beräkningarna har 

genomsnittstider för varje funktion använts. Den genomsnittliga tiden för en 

funktion är den tid det tar för en person att gå igenom funktionen. I samtliga 

funktioner utgicks det från att det endast kan befinna sig en person per 

disk/mätskärm/kö. I mätning 1 har tiden uppmätts för en person att gå igenom 

hela funktionen, från inpassage till utpassage. Under övningen bildades köer inne 

i mätområdet. Detta gör att tiderna för mätningen är en sammanlagd tid för 

funktionstid och kötid inne i mätområdet och därmed är specifika för 

förhållandena på övningen på mottagningsplatsen som bygger på att 36 procent av 

besökarna är kontaminerade. Tiderna för mätningen har sedan delats upp i en 
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genomsnittlig tid för icke-kontaminerade och en tid för kontaminerade för att 

scenarier med olika andelar kontaminerade ska kunna beräknas. 

Antalet personer som kan passera varje disk/skärm varje timme benämns som 

flödeskapacitet per disk och beräknades med hjälp av funktionens genomsnittstid, 

mätt i sekunder per person, enligt Ekvation 2. 

                         
        

                             
 [
    

 ⁄ ] Ekvation 2 

Den totala flödeskapaciteten för en funktion beror på antalet mätskärmar/diskar 

och beräknades enligt Ekvation 3. 

                                                             [
    

 ⁄ ] Ekvation 3 

7.1.2 Identifiering av flaskhalsar 

En flaskhals uppstår när det anländer fler personer än vad som kan passera 

igenom funktionen. Detta gör att en kö byggs upp innan funktionen. Beroende på 

hur snabbt kön byggs upp och hur stort utrymme som finns att köa på bildas 

antingen en flaskhals eller ett totalstopp, om det sker i en funktion som är 

omgiven av funktioner. En flaskhals kännetecknas av att Ekvation 4 uppfylls. 

                                          Ekvation 4 

Flaskhalsar kan bildas på flera funktioner samtidigt, och det som avgör var det blir 

störst problem är då hur stor yta kön till funktionen kan bre ut sig på. Hur snabbt 

kön växer kan beräknas med Ekvation 5. 

                                                                             Ekvation 5 
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7.1.3 Tid för en fastställd andel besökare att passera igenom 

mottagningsplatsen 

Vidare beräknades en total tid för en fastställd andel av befolkningen att passera 

genom mottagningsplatsen. Beräkningen gjordes enligt Ekvation 6. 

                               
           

                                   
     Ekvation 6 

Resultatet användes som underlag för en analys och diskussion kring huruvida 

mottagningsplatsens flödeskapacitet är tillräcklig eller ej. I beräkningen användes 

den totala flödeskapaciteten för den funktion med lägst flödeskapacitet på 

mottagningsplatsen. Detta eftersom flödet genom mottagningsplatsen aldrig kan 

bli större än det lägsta flödet genom en funktion. Andelen besökare fastställdes 

enligt scenarierna i kapitel 5.  

7.1.4 Tid tills hallen fylls upp av väntande personer 

Vid ett eventuellt utsläpp eller vid risk för utsläpp bör personer vistas inomhus. I 

Sparbankshallen finns utrymme att ta in personer när de köar till mätningen. 

Nedan redovisas hur många personer som får plats att vänta i hallen där, mätning 

1 är lokaliserad, samt hur lång tid det tar innan denna är full och fler personer 

således inte kan komma in. Beräkningen bygger på antagandet är personerna 

anländer jämnt utspritt under 24 timmar och genomsnittstider av personflödena på 

mottagningsplatsen. 

I dessa beräkningar antas personer anlända med den högre ankomsthastigheten 

586 personer per timme vid 100 procent som uppsöker en mottagningsplats. Detta 

sker egentligen endast under de 6 första timmarna, och sedan förväntas 388 

personer anlända per timme vilket medför att antagandet är konservativt ifall 

endast den bofasta befolkningen uppsöker mottagningsplatserna. Detta ger en 

något snabbare uppfyllnad av vänthallen än vid ett verkligt scenario, men kan 

samtidigt motsvara att något fler besöker mottagningsplatserna än endast de 

bofasta som utgåtts från. Sommartid då fler personer befinner sig i zonen, bör de 

framräknande tiderna av tid tills hallen är full, cirka halveras. 
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Det som klassas som acceptabel tid i denna rapport innebär att de som besöker en 

mottagningsplats ska hinna passera den inom 24 timmar. Anledning till att denna 

siffra används är att det är den tid som samtliga personer från den inre 

beredskapszonen bör ha kunnat utrymma inom, enligt Länsstyrelsens ambition 

(Länsstyrelsen Hallands län, 2012). 

Det svartmarkerade området i Figur 50 är den yta där personer förväntas kunna 

vänta, stående och sittande. Med hjälp av de dimensioner som finns angivna i 

Figur 50 beräknades arean till 1357 m
2
. Vid utrymningsdimensionering används 

en maximal persontäthet på 2,5 personer per m
2
 i samlingslokaler där det 

förväntas finnas stående och sittande personer (Boverket, 2013). Denna siffra 

justerars med tanke på att det kommer krävas gångar så personer kan förflytta sig 

inne i hallen. Dessutom förväntas personerna ha lite packning med sig för 

övernattning, en del kanske tar med sig husdjur eller kära ägodelar. I denna 

beräkning användes därför 1,5 personer per m
2
. 

 

Figur 50. Yta där personer kan vänta. 

Under arbetets gång har det kommit förslag på att de utfällningsbara läktare som 

finns i hallen ska användas så att personer kan sitta där och vänta. I sådana fall 
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kommer det finnas knappt 1000 läktarplatser
21

 tillgängliga och en golvyta på ca 

500 m
2
 där personer kan stå. Detta ger en något lägre siffra på hur många som 

totalt får plats att vänta, däremot ökar komforten för de väntande avsevärt. I 

beräkningarna nedan har dock den övre kapaciteten i vänthallen använts. 

Maximalt personantal som får plats i vänthallen beräknas med Ekvation 7. 

                                                       Ekvation 7 

I Tabell 7 presenteras hur många personer som totalt får plats att vänta i hallen. 

Tabell 7. Beräkning av totalt personantal i vänthall 

Areavänthall [m
2
] Maximal persontäthet 

[personer/m
2
] 

Maximalt personantal 

(Ekvation 7) 

1357 1,5 2036 

 

Hur snabbt vänthallen fylls upp beror på ankomsthastigheten till 

mottagningsplatsen, hur snabbt flödet är samt på hur många personer som får plats 

att vänta. Tiden det tar tills vänthallen är full beräknas med Ekvation 8. Observera 

att personerna endast anländer de 24 första timmarna. 

                           
                    

                                
 Ekvation 8 

  

                                                 

21
 Maria Östberg, Varbergs Event, personlig kontakt, 2013-11-13. 
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7.2 Resultat 

Nedan presenteras resultaten av de handberäkningar som genomförts. Fullständiga 

beräkningar återfinns i Bilaga E - Handberäkningar.  

7.2.1 Flödeshastighet genom funktionerna samt identifiering av 

flaskhalsar 

Den maximala flödeskapaciteten genom respektive funktion presenteras i Figur 

51. Den funktion med lägst flödeskapacitet är mätning 1 medan informationen är 

den funktion som har högst flödeskapacitet. 

 

I Tabell 8 redovisas flödeskapacitet genom mottagningsplatsen för de olika 

scenarierna. Dessutom redovisas om någon flaskhals har identifierats och i så fall 

vilken funktion denna utgörs av. I dagsläget är mätning 1 den funktion som 

reglerar flödet genom mottagningsplats Sparbankshallen. 

  

Figur 51. Genomsnittlig flödeskapacitet för respektive funktion på mottagningsplatsen. 
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Tabell 8. Sammanställning av funktionernas genomsnittliga flödeskapacitet samt identifiering av 

flaskhalsar beroende på scenario.  

Scenario Resultat 

Scenario

-nummer 

Andel som 

uppsöker någon 

mottagnings-

plats 

Andel 

konta-

minerade 

Total 

flödeskapacitet 

på mottagnings-

platsen 

[personer/h] 

(Ekvation 3) 

Bildas 

flaskhals? I så 

fall var? 

1 10 % 0 % 64 Mätning 1 

2 10 % 1 % 62 Mätning 1 

3 10 % 10 % 48 Mätning 1 

4 10 % 50 % 26 Mätning 1 

5 10 % 100 % 16 Mätning 1 

6 30 % 0 % 64 Mätning 1 

7 30 % 1 % 62 Mätning 1 

8 30 % 10 % 48 Mätning 1 

9 30 % 50 % 26 Mätning 1 

10 30 % 100 % 16 Mätning 1 

11 50 % 0 % 64 Mätning 1 

12 50 % 1 % 62 Mätning 1 

13 50 % 10 % 48 Mätning 1 

14 50 % 50 % 26 Mätning 1 

15 50 % 100 % 16 Mätning 1 

16 100 % 0 % 64 Mätning 1 

17 100 % 1 % 62 Mätning 1 

18 100 % 10 % 48 Mätning 1 

19 100 % 50 % 26 Mätning 1 

20 100 % 100 % 16 Mätning 1 
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7.2.2 Total tid för samtliga att passera igenom samt tid tills vänthallen 

är full 

I Tabell 9 presenteras resultaten för hur lång tid det tar för samtliga personer som 

uppsöker mottagningsplatsen att passera igenom vid de olika scenarierna. Resultat 

presenteras även över hur lång tid det tar innan vänthallen har fyllts upp. När 

vänthallen blivit full har inte personer längre möjlighet att vänta inomhus. Det tar 

mellan 16 timmar och cirka en månad, beroende på scenario, för samtliga 

besökare att passera genom mottagningsplats Sparbankshallen. Vänthallen fylls 

som snabbast upp på fyra timmar. Observera att de presenterade tiderna kräver att 

besökare anländer konstant under hela den angivna tiden som ges av Ekvation 8. 
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Tabell 9. Tid det tar för samtliga att passera igenom mottagningsplats samt tid tills vänthallen är full. 

Scenario Resultat 

Scenario-

nummer 

Andel som 

uppsöker 

någon av de två 

öppna 

mottagnings-

platserna 

Andel konta-

minerade 

Tid tills att 

samtliga 

besökare har 

passerat genom 

mottagnings-

platsen16 [h] 

Tid tills 

vänthallen är 

full [h] 

(Ekvation 8) 

1 10 % 0 % 16 Fylls ej upp 

2 10 % 1 % 17 Fylls ej upp 

3 10 % 10 % 22 185
22

  

4 10 % 50 % 40 62
22

,  

5 10 % 100 % 65 47
22

, 

6 30 % 0 % 49 18 

7 30 % 1 % 51 18 

8 30 % 10 % 66 16 

9 30 % 50 % 121 14 

10 30 % 100 % 197 13 

11 50 % 0 % 82 9 

12 50 % 1 % 85 9 

13 50 % 10 % 109 8 

14 50 % 50 % 202 8 

15 50 % 100 % 328 7 

16 100 % 0 % 164 4 

17 100 % 1 % 169 4 

18 100 % 10 % 219 4 

19 100 % 50 % 404 4 

20 100 % 100 % 656 4 

                                                 

22
 Hinner ej fyllas upp under de 24 timmar som besökarna antas anlända. 
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7.3 Diskussion 

Handberäkningarna visar att mätning 1 är den funktion som begränsar flödet 

genom mottagningsplats Sparbankshallen. Samtidigt bygger flödeskapaciteten för 

mätning 1 på osäkra genomsnittstider eftersom dessa har tagits från övningen den 

24 oktober 2013 där det bildades köer inne i mätområdet, vilket inte skall inträffa 

vid en skarp händelse. Genomsnittstiden för mätningen baseras även på att det är 

36 procent kontaminerade, då detta var förhållandet på övningen. De använda 

genomsnittstiderna motsvarar dessutom tiden det tar för en person att passera hela 

mätområdet. För att skapa en bättre modell av verkligheten borde tiden för 

mätning 1 delats upp i en genomsnittstid för mätning i mätskärm och en 

genomsnittstid för mätning med handenhet. 

De scenarier med acceptabla förhållanden som mottagningsplats Sparbankshallen 

kan hantera efter de förutsättningar som var under övningen är alltså scenario 1-3, 

det vill säga de scenarier där 10 procent av den bofasta befolkningen uppsöker 

någon av de två öppna mottagningsplatserna och då 1-10 procent av besökarna är 

kontaminerade. Acceptabla förhållanden innebär att samtliga personer kan passera 

igenom mottagningsplatsen under maximalt 24 timmar. I scenario 1-3 gäller att 

personerna anländer tätare än de egentliga ankomsthastigheterna då 

mottagningsplatsens maximala flödeskapacitet använts som ankomsthastighet. 

Detta görs för att mottagningsplatsen kapacitet ska vara det som begränsar flödet 

och inte personernas ankomsthastighet. I annat fall kan tiden för samtliga 

besökare att passera mottagningsplatsen aldrig bli kortare än 24 timmar då 

grundantagandet är att besökarna kommer jämnt fördelat över 24 timmar.  

En svaghet i rapporten är att handberäkningarna bygger på genomsnittstider, 

vilket gör att spridning och fluktuationer inte fås med. Handberäkningarna bygger 

på ett jämnt och kontinuerligt flöde medan personflöden i allmänhet fluktuerar. 

Genomsnittstiderna bygger dessutom på få observationer med de förutsättningar 

som rådde under övningen den 24 oktober 2013. Vid ett skarpt läge är 

förutsättningarna troligtvis annorlunda och de skiljer sig förmodligen från 

förutsättningarna som var under övningen. Handberäkningarna kan således främst 
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ge vägledning i form av storleksordningen för respektive funktions 

flödeskapacitet samt en fingervisning om var flaskhalsar bör uppstå.  

Ytterligare en nackdel med handberäkningarna är att mätning 1 ses som två 

separata kösystem. Det är korrekt för de första mätramarna och för handenheterna, 

men i den sista mätramen strålar de båda köerna samman till en. Det kan alltså 

bildas kö till den sista mätramen som inte tagits hänsyn till i handberäkningarna.  

Under övningen gick inte mätning 1 till som den var tänkt att fungera, och 

beräkningarna bygger på hur det var tänkt att fungera och inte hur det faktiskt 

fungerade under övningen.  
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8. Jämförelse simuleringar och 

handberäkningar 

I följande kapitel redovisas en jämförelse mellan simuleringar och 

handberäkningar. De faktorer som jämförs är flödeshastighet över funktionerna, 

var flaskhalsar uppstår samt hur lång tid det tar tills vänthallen innan mätning 1 

fylls upp.  

8.1 Flödeskapacitet över funktionerna 

I Tabell 10 redovisas de simulerade och handberäknade flödeskapaciteterna för de 

olika funktionerna. I såväl simuleringar som i handberäkningar hade mätning 1 

lägst flödeskapacitet, oavsett andelen kontaminerade besökare.   
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Tabell 10. Jämförelse av simulerad och handberäknad flödeskapacitet genom respektive funktion. 

Funktion Flödeskapacitet enligt 

Simuleringar 

[personer/h] 

Flödeskapacitet enligt 

handberäkningar 

[personer/h] 

Mätning 1 

100 % kontaminerade 

21 16 

Mätning 1  

0 % kontaminerade 

49 64 

Registrering 1 

icke-kontaminerade 

149 174 

Registrering 2 

kontaminerade kvinnor 
53 52 

Registrering 2 

kontaminerade män 
53 52 

Registrering 2 

kontaminerat gods 
36 39 

Sanering män 72 108 

Sanering kvinnor 66 72 

Mätning 2 (sanerade) 24 32 

Information 202 378 

Inkvarteringshjälp 70 75 

Avregistrering  207 264 
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I tabellen ovan syns att de flesta flödeskapaciteterna är i ungefär samma 

storleksordning. De skillnader som finns tros bero på att det i handberäkningar har 

använts genomsnittstider medan simuleringarna bygger på likformiga fördelningar 

mellan de längsta och kortaste funktionstiderna som uppmättes under övningen 

den 24 oktober 2013. Beroende på hur många tider som ligger högre och lägre än 

genomsnittet kommer detta ge olika påverkan på flödeshastigheten.  

Det som skiljer mest är informationen och sanering av män. Anledningen till att 

det skiljer mellan flödeskapaciteten över sanering för män är att i 

handberäkningarna har en genomsnittstid för männen satts till 10 minuter, medan 

simuleringarna bygger på en likformig fördelning med lägsta tiden 8 min och 

högsta tiden 20 minuter. Anledningen till att flödeshastigheten skiljer på 

informationen tros vara att de allra flesta observationerna låg nära lägsta värdet, 

och två av totalt 34 observationer låg ungefär dubbelt så högt som övriga. 

Konsekvensen av detta var att genomsnittstiden som användes i 

handberäkningarna var relativt kort i jämförelse med den längsta tiden i 

simuleringarnas tidsfördelning.  

Resultaten skiljer även en del för mätning 1. Detta tros bero på att mätning 1 är 

uppbyggd på olika sätt i simuleringarna och handberäkningarna, men båda bygger 

på de tider som mättes fram under övningen då 36 procent var kontaminerade. I 

simuleringarna är mätning 1 uppdelad i två olika tjänster. Först går alla genom en 

mätram och sedan går endast de som är kontaminerade vidare till en ny kö med 

handavmätning och därefter en sista mätram. Under tiden fortsätter mätning i den 

första mätramen. I handberäkningarna däremot har det utgåtts från att maximalt 2 

personer kan vara inne i mätningen samtidigt, en i varje kö. Det vill säga att ingen 

ny person går in i den första mätramen under tiden någon annan blir avmätt med 

handenheten eller går igenom den sista mätramen i funktionen. Detta gör att 

simuleringarna mest liknar förhållandena under övningen, då mätningen inte 

fungerade som det var tänkt. Handberäkningarna speglar dock förutsättningarna 

för en skarp händelse bättre än vad simuleringarna gör eftersom det då inte får lov 

att bli någon köbildning inne i mätområdet. 
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8.2 Flaskhalsar 

Nedan presenteras var flaskhalsar bildas i simuleringar och handberäkningar. I 

samtliga scenarier bildas en flaskhals vid mätning1 och resultaten från 

simuleringar och handberäkningar överensstämmer helt, se Tabell 11. 

Tabell 11. Jämförelse av flaskhalsar i simuleringar och handberäkningar. 

Scenario Resultat 

Scenario-

nummer 

Andel som 

uppsöker 

någon 

mottagnings-

plats 

Andel 

konta-

minerade 

besökare 

Identifierades 

någon flaskhals i 

simuleringarna? 

Identifierades 

någon flaskhals i 

hand-

beräkningarna 

1 10 % 0 % Mätning 1 Mätning 1 

2 10 % 1 % Mätning 1 Mätning 1 

3 10 % 10 % Mätning 1 Mätning 1  

4 10 % 50 % Mätning 1  Mätning 1 

5 10 % 100 % Mätning 1 

(kontaminerade) 

Mätning 1 

6 30 % 0 % Mätning 1 Mätning 1 

7 30 % 1 % Mätning 1 Mätning 1 

8 30 % 10 % Mätning 1 Mätning 1 

9 30 % 50 % Mätning 1 Mätning 1 

10 30 % 100 % Mätning 1 Mätning 1 

11 50 % 0 % Mätning 1 Mätning 1 

12 50 % 1 % Mätning 1 Mätning 1 

13 50 % 10 % Mätning 1 Mätning 1 

14 50 % 50 % Mätning 1 Mätning 1 

15 50 % 100 % Mätning 1 Mätning 1 

16 100 % 0 % Mätning 1 Mätning 1 

17 100 % 1 % Mätning 1 Mätning 1 

18 100 % 10 % Mätning 1 Mätning 1 

19 100 % 50 % Mätning 1 Mätning 1 

20 100 % 100 % Mätning 1 Mätning 1 
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8.3 Tid att fylla upp vänthallen 

I Tabell 12 presenteras resultaten av de simuleringar och handberäkningar som 

gjordes för att uppskatta hur lång tid det tar tills vänthallen innan mätning 1 fylls 

upp av väntande personer. Det utgås från att hallen är full när det står cirka 2000 

personer i utrymmet och resultaten är avrundade till hela timmar. Observera att 

resultaten endast är giltiga för de första 24 timmarna av utrymningen, på grund av 

antagandet om att samtliga personer anländer under 24 timmar. Resultaten från 

simuleringarna och handberäkningarna är i samma storleksordning och 

överensstämmer väl med varandra. Det förekommer vissa mindre skillnader vilket 

bland annat kan bero på att handberäkningarna räknar på ett statiskt flöde medan 

det förekommer vissa fluktuationer i simuleringarna. Det är dessutom möjligt att 

skillnaden blivit ännu mindre om varje scenario hade simulerats flera gånger så att 

ett medelvärde av de simulerade tiderna hade presenteras i tabellen. 
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Tabell 12. Jämförelse av hur lång tid det tar att fylla upp vänthallen innan mätning 1. Det antas att 

vänthallen är full när det befinner sig cirka 2000 personer i utrymmet. 

Scenario Resultat 

Scenario-

nummer 

Andel som 

uppsöker 

någon 

mottagnings-

plats 

Andel 

konta-

minerade 

besökare 

Tid tills 

vänthallen är 

full enligt 

simuleringar [h] 

Tid till 

vänthallen är 

full enligt hand-

beräkningar [h] 

1 10 % 0 % Inträffar ej Inträffar ej 

2 10 % 1 % Inträffar ej Inträffar ej 

3 10 % 10 % Inträffar ej Inträffar ej 

4 10 % 50 % Inträffar ej Inträffar ej 

5 10 % 100 % Inträffar ej Inträffar ej 

6 30 % 0 % 16 18 

7 30 % 1 % 16 18 

8 30 % 10 % 17 16 

9 30 % 50 % 16 14 

10 30 % 100 % 13 13 

11 50 % 0 % 8 9 

12 50 % 1 % 8 9 

13 50 % 10 % 8 8 

14 50 % 50 % 8 8 

15 50 % 100 % 8 7 

16 100 % 0 % 4 4 

17 100 % 1 % 4 4 

18 100 % 10 % 4 4 

19 100 % 50 % 4 4 

20 100 % 100 % 3 4 
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9. Känslighetsanalys 

Nedan redovisas en känslighetsanalys över flödeskapaciteten för de funktioner 

som tros kunna påverka flödet genom eller bilda flaskhalsar på mottagningsplats 

Sparbankshallen. De faktorer som påverkar flödeskapaciteten hos en funktion är 

tiden det tar att passera genom funktionen samt personal- och utrustningstillgång 

på mottagningsplatsen. De tidsfördelningar som använts i simuleringarna har 

varierats för att undersöka hur stor påverkan valet av fördelning har för 

identifiering av flaskhalsar samt varje funktions flödeskapacitet. 

Genom handberäkningar har genomsnittstiden för att passera en funktion samt 

personaltillgången varierats för att undersöka hur resultaten påverkas. 

Beräkningarna följer metodiken för beräkning av flödeskapacitet hos en funktion i 

kapitel 7 och de fullständiga handberäkningarna återfinns i Bilaga E - 

Handberäkningar. I handberäkningarna har ett grundscenario använts som 

referenspunkt. I detta grundscenario har det utgåtts från den bemanning som fanns 

under övningen i Sparbankshallen den 24 oktober 2013, men vid en skarp 

händelse kan viss personal och eventuellt teknisk utrustning vara upptagen, eller 

så finns mer personal att tillgå än vid övningen. I samtliga grundscenarier har 

genomsnittstiderna tagits från övningen men avrundats till tiotal sekunder för att 

poängtera de stora osäkerheter som finns i de uppmätta tiderna. 

9.1 Mätning 1 

För mätning 1 har en känslighetsanalys gjorts med varierande genomsnittstider 

och ändrat antal mätskärmar. 

9.1.1 Genomsnittstider 

Nedan varieras genomsnittstiden för mätningen för att se hur flödeskapaciteten 

påverkas. Genomsnittstiden vid övningen var ca 110 sekunder för icke 

kontaminerade och 460 sekunder för kontaminerade. Antalet köer under övningen 

var två stycken.  
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9.1.1.1 Vid 0 procent kontaminerade 

I Tabell 13 redovisas hur den totala flödeskapaciteten genom mätning 1 påverkas 

då 0 procent är kontaminerade och genomsnittstiderna för mätningen varieras. 

Känslighetsanalysen kan även användas för att visa vad som händer om 

genomsnittstiderna i mätning 2 varieras. I mätning 2 finns dock endast en kö och 

den totala flödeskapaciteten genom denna blir således hälften så stor som den 

flödeskapacitet som presenteras i tabell 13. För att mätning 2 ska kunna bli en 

flaskhals måste dock flödet av kontaminerade personer på mätning 1 mer än 

dubbleras mot flödet på övningen. Därför utreds inte mätning 2 vidare. 

Tabell 13. Känslighetsanalys av genomsnittstider och flödeskapacitet för mätning vid 0 procent 

kontaminerade. 

Scenario Genomsnittstid [sek/person] Flödeskapacitet 

[personer/h] 

-80 % 22 328 

-60 % 44 164 

-40 % 66 110 

-20 % 88 82 

Grundscenario 110 66 

+20 % 132 54 

+40 % 154 46 

+60% 176 40 

+80% 198 36 

+100% 220 32 
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9.1.1.2 Vid 100 procent kontaminerade 

I Tabell 14 redovisas hur den totala flödeskapaciteten påverkas, då 100 procent är 

kontaminerade och genomsnittstiderna för mätningen varieras. 

Tabell 14. Känslighetsanalys av genomsnittstider och flödeskapacitet för mätning 1 vid 100 procent 

kontaminerade. 

Scenario Genomsnittstid 

[sek/person] 

Flödeskapacitet 

[personer/h] 

-80 % 92 78 

-60 % 184 40 

-40 % 276 26 

-20 % 368 20 

Grundscenario 460 16 

+20 % 552 14 

+40 % 644 12 

+60 % 736 10 

+80 % 828 8 

 

I tabellerna ovan syns att det krävs att genomsnittstiden per person minskar 

avsevärt för att uppnå ett högre flöde. Skulle genomsnittstiderna däremot 

förlängas blir kapaciteten endast något lägre, dock långt under vad som kan anses 

vara acceptabelt. I ett worstcasescenario under sommaren ska det finnas beredskap 

för att hantera 25 000 kontaminerade personer per mottagningsplats ifall två 

mottagningsplatser är öppna. Detta grundas i nuvarande lagstiftning som säger att 

det ska finnas beredskap för samtliga som befinner sig i den inre 

beredskapszonen. Med en flödeskapacitet på 16 personer per timme är kapaciteten 

betydligt mindre än vad som kan anses rimligt. 
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9.1.2 Antal mätskärmar och handenheter 

Antalet mätskärmar och utrustning har stor betydelse för flödeskapaciteten över 

mätningen. Nedan undersöks vad som händer med flödeskapaciteten då antalet 

mätskärmar minskas eller ökas. För de som inte är kontaminerade krävs en 

mätskärm per kö. För de som däremot är kontaminerade krävs en mätskärm, en 

handenhet och ytterligare en mätskärm för att kunna bilda en kö. I grundscenariot 

utgås från två köer. Det utgås i samtliga fall från att det finns tillräckligt med 

personal i funktionen, det vill säga minst en personal per mätskärm eller 

handenhet. 

9.1.2.1 Vid 0 procent kontaminerade 

I Tabell 15 redovisas hur flödeskapaciteten varierar med mätutrustning för icke-

kontaminerade personer. För varje mätskärm som tillkommer eller tas bort ökar 

respektive minskar flödeskapaciteten med 33 personer i timmen om samtliga 

besökare är icke-kontaminerade. 

Tabell 15. Känslighetsanalys av mätutrustning på mätning 1 vid 0 procent kontaminerade. 

Scenario Antal köer Flödeskapacitet 

[personer/h] 

-1 mätskärm 1 33 

Grundscenario 

2 mätskärmar 
2 66 

+1 mätskärm 3 99 

 

9.1.2.2 Vid 100 procent kontaminerade 

I Tabell 16 redovisas hur flödeskapaciteten varierar med mätutrustning då 100 

procent av besökarna är kontaminerade. Skulle mängden mätutrustning fördubblas 

alternativt halveras kommer flödeskapaciteten öka respektive minska med 8 

personer varje timme.  
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Tabell 16. Känslighetsanalys av mätutrustning på Mätning 1 vid 0 procent kontaminerade. 

Scenario Antal köer Flödeskapacitet 

[Antal personer/h] 

-2 mätskärmar 

- 1handenhet 
1 8 

Grundscenario 

3 mätskärmar+ 

2 handenheter+ 

2 16 

+2 mätskärmar 

+ 1 handenhet 
3 24 

 

I tabellen ovan syns att det inte räcker med att sätta in mer utrustning om en stor 

andel av besökarna är kontaminerade, utan det krävs att genomsnittstiderna 

effektiviseras för att flödet genom funktionen ska förbättras nämnvärt. 

9.2 Registrering 1 

I registrering 1 har en känslighetsanalys gjorts med varierande genomsnittstider 

och ändrat personantal. För registrering av kontaminerade personer och 

kontaminerat gods gäller samma mönster. Då flödet genom mätning 1 måste mer 

än dubbleras för att flaskhalsen ska kunna hamna vid registrering av 

kontaminerade personer och kontaminerat gods utreds detta inte vidare. 

Registrering av kontaminerade utgör en disk per kön samt en för kontaminerat 

gods, således blir den totala flödeskapaciteten en tredjedel per kö av den som 

presenteras i Tabell 17. Samma resonemang gäller för avregistreringen som 

därmed inte utreds vidare. 

9.2.1 Genomsnittstider 

I Tabell 17 varieras genomsnittstiden för registrering 1 för att se hur 

flödeskapaciteten påverkas. Genomsnittstiden vid övningen var cirka 60 sekunder 

och antalet köer var tre stycken. Det krävs även att det finns "tillräckligt" med 

personal som lägger in katastrofregistreringsblanketterna elektroniskt så att det 
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inte uppstår problem när personerna ska avregistrera sig. Detta görs av annan 

personal än den som har direktkontakt med besökarna och registrerar dem på 

katastrofregistreringsblanketterna. 

Tabell 17. Känslighetsanalys av genomsnittstider och flödeskapacitet för registrering 1. 

Scenario Genomsnittstid 

[sek/person] 

Flödeskapacitet 

[personer/h] 

-70 % 18 600 

-50 % 30 360 

-30 % 42 258 

-10 % 54 201 

Grundscenario 60 180 

+10 % 66 165 

+30 % 78 138 

+50 % 90 120 

+70 % 102 105 

+90 % 114 96 

+100 % 120 90 

 

Något som syns är att även om genomsnittstiden per besökare för registrering 1 

ökar med 100 procent kommer fortfarande mätning 1 utgöra den största 

flaskhalsen ifall förutsättningarna är desamma som vid övningen. 
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9.2.2 Personalantal 

Tidigare i rapporten har det nämnts att personalantalet på funktionerna kan 

variera. I Tabell 18 undersöks vad som händer med flödeskapaciteten då 

personalantalet minskar eller ökar på registrering 1. Det utgås från att en personal 

utgör en kö eller disk. 

Tabell 18. Känslighetsanalys av personalantal på registrering 1. 

Scenario Personalantal Flödeskapacitet 

[Antal personer/h] 

-1 personal 2 120 

Grundscenario 

3 personal 
3 180 

+1 personal 4 240 

 

Tabellen visar att det blir skillnader i flödeskapaciteten beroende på personantalet. 

Flaskhalsen på mottagningsplatsen kommer dock inte flyttas ifall en 

registreringsdisk tas bort, så länge inget annat ändras. 

9.3 Informationen 

För informationen har en känslighetsanalys gjorts med varierande 

genomsnittstider och ändrat personantal. 

9.3.1 Genomsnittstider 

Nedan i Tabell 19 varieras genomsnittstiden för informationen för att se hur 

flödeskapaciteten påverkas. Genomsnittstiden vid övningen var 20 sekunder och 

personalantalet var två personer. De kortaste genomsnittstiderna som presenteras i 

Tabell 19 är orimligt låga om informationen används på samma sätt som vid 

övningen. Skulle däremot en klunga besökare samlas för att få en kortare 

informationsgenomgång så hade flera personer kunnat få svar på sina frågor 

samtidigt, vilket kan representeras av de korta genomsnittstiderna. De värden som 

fås fram i dessa fall är dock orimligt stora då det kräver annan teknisk utrustning 
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såsom mikrofon med mera för att nå ut till så många människor. Används 

informationen på detta sätt minskar dock personalbehovet. 

Tabell 19. Känslighetsanalys av genomsnittstider och flödeskapacitet för Informationen. 

Scenario Genomsnittstid [ 

sek/person] 

Flödeskapacitet 

[personer/h] 

-90 % 2 3600 

-70 % 6 1200 

-50 % 10 720 

-30 % 13 514 

-10 % 17 400 

Grundscenario 20 360 

+10 % 21 328 

+30 % 25 276 

+50% 29 240 

+70% 32 212 

+90% 36 190 

 

Något som syns är att även om genomsnittstiden för en besökare ökar med 90 

procent, så klarar informationen fortfarande att hantera 200 personer per timme 

vid två personal. Det bör dock observeras att tiderna troligtvis skiljer mycket 

mellan övningen och ett verkligt scenario där besökarna tros vara oroliga och 

undrar vad som hänt och vad som kommer att hända framöver. 
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9.3.2 Personalantal 

I Tabell 20 undersöks vad som händer med flödeskapaciteten då personalantalet 

minskar eller ökar på informationsfunktionen. 

Tabell 20. Känslighetsanalys av personalantal på informationsfunktionen. 

Scenario Personalantal Flödeskapacitet 

[personer/h] 

-1 personal 1 180 

Grundscenario 

2 personal 
2 360 

+1 personal 3 540 

 

Tabellen visar att det blir stora skillnader i flödeskapaciteten beroende på 

personantalet. Ett stort personalantal på mottagningsplatsen i ett tidigt skede kan 

dessutom öka flödeshastigheten i andra funktioner. Får besökarna till exempel 

tydlig information innan mätning 1 om vad som kommer hända, hur mätningen 

går till och varför den är nödvändig borde besökarna ha ett mindre behov av att 

ställa frågor till mätningspersonalen. Därmed borde det, i genomsnitt, gå snabbare 

att mäta av varje person vilket leder till ett ökat personflöde genom funktionen. 
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9.4 Inkvarteringshjälp 

För inkvarteringshjälpen har en känslighetsanalys gjorts med varierande 

genomsnittstider och ändrat personantal. Det antas att en personal utgör en disk. 

Det har i arbetet antagits att 100 procent av besökarna på mottagningsplatsen 

uppsöker inkvarteringshjälpen på grund av att Länsstyrelsen går ut med 

informationen att endast de som har behov av inkvarteringshjälp ska uppsöka en 

mottagningsplats
23

. Andelen som uppsöker inkvarteringshjälpen på 

mottagningsplatsen har också varierats i denna känslighetsanalys. 

9.4.1 Genomsnittstider 

I Tabell 21 varieras genomsnittstiden för inkvarteringshjälpen för att se hur 

flödeskapaciteten genom funktionen påverkas. Genomsnittstiden vid övningen var 

ca 150 sekunder och personalantalet var tre personer. Familjer utrymmer 

vanligtvis tillsammans som en "enhet" (Murray-Tuite & Mahmassani, 2003; 

Stern, 1989). Det räcker att en person i familjen eller "enheten" går till 

inkvarteringshjälpen och får boende till samtliga i "enheten". Ingen ställning har 

tagits till hur många personer som utgör en familj eller "enhet". En "enhet" kan 

även utgöras av nära vänner som vill bo tillsammans under evakueringstiden. Hur 

många som uppsöker inkvarteringshjälpen är osäkert. 

Alla genomsnittstider som presenteras i Tabell 21 tros vara rimliga. Kommer 

personalen på ett sätt att effektivisera funktionen uppskattas genomsnittstiden som 

lägst kunna bli 60 sekunder per besökare. Man bör dock tänka på att tiderna 

troligtvis skiljer mycket mellan övningen och ett verkligt scenario. Under 

övningen ordnades exempelvis inte ”riktiga” boenden utan endast fiktiva. I 

Varbergs Kommuns krisledningsstab är det tänkt att personal ska ordna fram 

boendena och att de på inkvarteringshjälpen endast ska distribueras till besökare 

på mottagningsplatsen. I ett skarpt läge kan det dock hända att krisledningsstaben 

är upptagen med andra uppgifter, vilket kan medföra att personalen på funktionen 

                                                 

23
 Kenneth Mattson, Ringhalsberedskapsansvarig Länsstyrelsen i Hallands län, 

personlig kontakt 2013-09-02 
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inte bara distribuerar boende utan även tvingas ordna fram boenden. I sådana fall 

kommer genomsnittstiderna öka och 300 sekunder anses då vara en rimlig tid. 

Tabell 21. Känslighetsanalys av genomsnittstider och flödeskapacitet för inkvarteringshjälpen. En 

”enhet” kan utgöras av exempelvis en familj eller liknande som söker gemensam inkvartering. 

Scenario Genomsnittstid 

[sek/"enhet "] 

Flödeskapacitet 

[Antal "enheter"/h] 

-60 % 60 180 

-40 % 90 120 

-20 % 120 90 

Grundscenario 150 72 

+20 % 180 60 

+40 % 210 51 

+60 % 240 45 

+80 % 270 39 

+100 % 300 36 

 

Något som syns i tabellen är att inkvarteringshjälpen skulle kunna utgöra en 

flaskhals om genomsnittstiden per besökare ökar, och ingen ytterligare åtgärd 

införs samtidigt. Hur många människor som hanteras beror även på hur många 

personer som varje familj eller "enhet" utgör. 

Med de förutsättningar som rådde under övningen den 24 oktober 2013 anländer 

maximalt 64 personer per timme till inkvarteringshjälpen, på grund av att flödet 

genom mätning 1 var begränsat till 64 personer per timme. Detta medför att 

inkvarteringshjälpen skulle kunna utgöra en flaskhals på mottagningsplatsen ifall 

genomsnittstiderna för inkvarteringshjälpen ökar med 20 procent och samtliga 

besökare uppsöker funktionen. 
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9.4.2 Personalantal 

Som nämnts tidigare kan personalantalet på funktionerna variera. I Tabell 22 

undersöks vad som händer med flödeskapaciteten genom funktionen då 

personalantalet minskar eller ökar på inkvarteringshjälpen. Det antas att varje 

enskild besökare inte behöver uppsöka inkvarteringshjälpen utan att endas en 

person ur varje sällskap eller familj besöker funktionen. En ”enhet” motsvarar 

därmed en familj eller ett sällskap som söker gemensamt boende.  

Tabell 22. Känslighetsanalys av personalantal på inkvarteringshjälpen. En ”enhet” kan utgöras av 

exempelvis en familj eller liknande som söker gemensam inkvartering. 

Scenario Personalantal/ Total flödeskapacitet 

[Antal "enheter"/h] 

-2 personal 1 24 

-1 personal 2 48 

Grundscenario 

3 personal 
3 72 

+1 personal 4 96 

+2 personal 5 120 

 

Tabellen visar att det blir stora skillnader i flödeskapaciteten beroende på 

personantalet. Så länge som det går att ordna fram boende i samma takt som de 

efterfrågas kommer flödeskapaciteten genom funktionen öka med ökat 

personalantal. Minskas personalantalet på inkvarteringshjälpen från tre personal 

kan funktionen komma att utgöra en flaskhals, beroende på hur stor andel av 

besökarna som uppsöker funktionen och beroende på hur mycket mätning 1 kan 

effektiviseras.  
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9.4.3 Andel som kan uppsöka inkvarteringshjälpen innan flaskhals 

uppstår 

Nedan undersöks hur stor andel av besökarna som kan uppsöka 

inkvarteringshjälpen innan funktionen utgör en flaskhals om flödet genom 

mottagningsplatsen ökar. Det utgås från att personer som lägst anländer till 

mottagningsplatsen med mottagningsplatsens maximala flödeskapacitet och att 

ingen är kontaminerad. Genomsnittstiderna och personalantalet för 

inkvarteringshjälpen har tagits direkt från övningen, det vill säga 150 sekunder i 

genomsnittstid och tre personal. I detta fall har antagits att samtliga kommer 

ensamma, det vill säga varje enskild person utgör en "enhet". Resultatet visas i 

Tabell 23. 

Tabell 23. Andel som kan uppsöka inkvarteringshjälpen vid olika flöden innan flaskhals uppstår. Det 

antas att varje individ utgör en ”enhet”, det vill säga att besökarna får hjälp en och en. 

Ifall det lägsta personflödet på 

mottagningsplatsen fram till 

inkvarteringshjälpen ökar till... 

[personer/ h] 

Andel av besökarna som kan 

uppsöka inkvarteringshjälpen 

innan denna utgör en flaskhals 

80 90 % 

100 72 % 

150 48 % 

200 36 % 

250 29 % 

 

Tabellen visar att ifall flödet ökar och personer anländer ensamma till 

mottagningsplatsen så klarar Sparbankshallen vid samma förutsättningar som 

under övningen av att hantera ovan angivna andelar. Ökar flödet samtidigt som 

andelen som vill ha inkvarteringshjälp är högre än ovan angivna siffror så 

kommer inkvarteringshjälpen utgöra en flaskhals. 
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9.5 Val av fördelningar i simuleringar 

De uppmätta tiderna från övningen den 24 oktober 2013 påminde främst om 

likformiga fördelningar. Dock kunde en svag topp anas i de flesta fall som 

medförde att en svag triangelform kunde skönjas. För att undersöka hur stor 

påverkan valet av fördelning hade på simuleringsresultaten genomfördes även 

simuleringar där funktionstiderna angavs vara triangulära istället för likformiga. I 

de triangulära fördelningarna antogs de mest troliga värdena vara detsamma som 

de medelvärden som beräknades och användes i handberäkningarna. 

I de nya simuleringarna identifierades flaskhalsar på mottagningsplats 

Sparbankshallen samt flödeskapaciteten genom de tre mest kritiska funktionerna. I 

Tabell 24 presenteras både de fördelningar som användes i de ursprungliga 

fördelningarna och de fördelningar som användes i känslighetsanalysen.  
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Tabell 24. Fördelning av funktionstider i de ursprungliga simuleringarna samt i känslighetsanalysen. 

Funktion Funktionens 

ursprungliga 

tidsfördelning [s] 

Funktionens 

tidsfördelning 

känslighetsanalys [s] 

Mätning 1 (alla) Uniform (40,230) Triangel (40, 85, 230) 

Mätning 1 

(kontaminerade) 
Uniform (230, 440) Triangel (230, 350 440) 

Registrering 

kontaminerade kvinnor 
Uniform (47, 84) Triangel (45, 60, 85) 

Registrering av 

kontaminerade män 
Uniform (47, 84) Triangel (45, 60, 85) 

Registrering av 

kontaminerat gods 
Uniform (79, 112) Triangel (75, 85, 115) 

Sanering kvinnor Uniform (600, 1200) Triangel (600, 900, 1200) 

Sanering män Uniform (480, 1200) Triangel (480, 600, 1200) 

Mätning 2 (sanerade) Uniform (40, 230) Triangel (40, 85, 230) 

Registrering icke-

kontaminerade 

personer 

Uniform (47, 84) Triangel (45, 60, 85) 

Information icke-

kontaminerade 
Uniform (10,50) Triangel (10, 15, 50) 

Information sanerade Uniform (10,50) Triangel (10, 15, 50) 

Inkvarterings-hjälp Uniform (60,240) Triangel (60, 165, 240) 

Avregistrering 

(mötesplats) 
Uniform (22,70) Triangel (20, 25, 70) 

Avregistrering 

(väntrum) 
Uniform (22,70) Triangel (20, 25, 70) 
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9.5.1 Identifiering av flaskhalsar 

Mätning 1 blev den stora flaskhalsen på mottagningsplats Sparbankshallen även 

med de triangulära fördelningarna. Likaså var trenderna för köbildning desamma 

som när likformiga tidsfördelningar användes, det vill säga kraftigare köbildning 

med ökad ankomsthastighet och ökad andel kontaminerade.  

Resultaten av identifiering av flaskhalsar verkar därmed vara oberoende av vilken 

fördelning som användes för tiderna genom funktionerna. 

9.5.2 Flödeskapacitet 

Flödeskapaciteten genom de tre mest kritiska funktionerna på mottagningsplats 

Sparbankshallen bestämdes med de triangulära tidsfördelningarna. De tre 

funktionerna som testades var mätning 1 (samtliga), mätning 1 (kontaminerade) 

och inkvarteringshjälpen. Den största variation mellan flödeskapacitet vid uniform 

tidsfördelning och triangulär tidsfördelning fanns i mätning 1 (samtliga) där den 

triangulära fördelningen ökade flödeskapaciteten med cirka 10 personer per 

timme. För inkvarteringshjälpen sjönk kapaciteten något med en triangulär 

fördelning medan den var oförändrad för mätning 1 (kontaminerade). Varje 

funktions flödeskapacitet, för såväl triangulär som uniform tidsfördelning, 

presenteras i Tabell 25. 

Tabell 25. Flödeskapacitet genom de mest kritiska funktionerna på mottagningsplats Sparbankshallen 

med triangulära tidsfördelningar. 

Funktion Flödeskapacitet vid 

triangulär tidsfördelning 

[personer/h] 

Flödeskapacitet vid 

uniform tidsfördelning 

[personer/h] 

Mätning 1 

(samtliga) 
60 49 

Mätning 1 

(kontaminerade) 
21 21 

Inkvarteringshjälp 66 70 
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9.6 Diskussion 

För att någon annan funktion än mätning 1 ska utgöra en flaskhals på 

mottagningsplats Sparbankshallen krävs att genomsnittstiderna genom de andra 

funktionerna ökar radikalt. Detta innebär att resultatet av var flaskhalsen bildas 

inte är särskilt beroende av de tider som uppmätts under övningen. Generellt sätt 

ökar kapaciteten när genomsnittstiderna minskar, dock minskar inte flödet i 

samma takt när genomsnittstiderna istället ökas.  

Kapaciteten på mottagningsplats Sparbankshallen är starkt beroende av tillgången 

på mätningsutrustning och personal. Eftersom mätning är den stora flaskhalsen 

kommer flödet genom mottagningsplatsen kraftigt påverkas av hur mycket 

mätutrustning som finns att tillgå samt hur effektiv denna utrustning är. Minskar 

tiderna för mätningen förbättras flödet genom funktionen. 

I övriga funktioner finns inte ”fast” utrustning på samma sätt och där är 

flödeskapaciteten till stor del beroende av personaltillgången. Personalantalet 

kommer därför bli avgörande för hur många besökare som mottagningsplats 

Sparbankshallen kan hantera.  

Vidare verkar resultaten för vare sig flödeskapacitet eller identifiering av 

flaskhalsar inte påverkats nämnvärt av vilken fördelning som valts för 

funktionstiderna i simuleringarna.  
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10. Förbättringsförslag 

I följande kapitel presenteras förslag som kan leda till att kapaciteten på 

mottagningsplats Sparbankshallen höjs. 

10.1 Ny mätutrustning 

Under tiden som författarna har arbetet med detta projekt har ny utrustning för 

mätning köpts in
24

. Den nya utrustningen består av två mätramar samt tre nya 

handenheter. Mätramarna är av modell GDM50 Gammaguard med display, en 

handenhet är av modell MGP HDS-101GN samt ytterligare två handenheter av 

okänd modell.  

Den gamla utrustningen kommer behållas och är tänkt att i fortsättningen 

användas som komplement till den nya utrustningen vid upprättande av 

mottagningsplats. Det antas att all den nya mätutrustningen kommer användas i 

mätning 1. De gamla mätramarna antas användas i mätning 2 och beroende på hur 

många som är kontaminerade och hur många som anländer till mottagningsplatsen 

antas en eller två handenheter användas för att gå runt och söka av personer i 

vänthallen innan mätning 1 så de kontaminerade snabbt kan urskiljas från icke 

kontaminerade. Detta bygger på att ett antal personer står i kö till mätning 1. 

De nya mätramarna är utformade som stolpar som mäter av samtliga personer som 

passerar dem. Fördelen med dessa nya mätramar är dels att de mäter av 

personerna snabbare samtidigt som den avmätta personen inte behöver stanna upp 

utan kan gå rakt förbi mätramen. Flödet genom mätning 1 för icke kontaminerade 

visas i Figur 52. 

Hur lång tid det tar att passera mätfunktionen med den nya utrustningen är inte 

experimentellt uppmätt och något oklart men enligt personer, insatta i mätmetoder 

för strålning, går det betydligt snabbare än vad det gör med den befintliga 

                                                 

24
 Kenneth Mattson, Ringhalsansvarig Länsstyrelsen i Hallands län, personlig 

kontakt, 2013-10-24 samt 2013-11-25.. 
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utrustningen
25

. Detta beror till stor del på att personerna inte behöver stanna utan 

endast passera förbi utrustningen. Hur mycket snabbare det går att mäta 

personerna i ett skarpt läge är fortfarande oklart och beror på hur mycket frågor de 

personer som mäts av har och hur mycket information de fått innan mätningen. 

 

Figur 52. Flödet genom ny mätutrustning för icke kontaminerade. 

Ger utrustningen utslag tas den personen åt sidan och mäts av med en handenhet. 

Därefter går personen vidare till registrering och inlämning av kontaminerat gods 

alternativt registrering av kontaminerade kvinnor eller män. Flödet för 

kontaminerade personer genom mätning 1 visas i Figur 53. Hur många 

handenheter som är tänkt att användas beror på hur många som finns tillgängliga 

och hur många som uppsöker mottagningsplatsen. 

 

Figur 53. Flödet genom ny mätutrustning för kontaminerade. 

                                                 

25
 Kenneth Mattson, Ringhalsansvarig Länsstyrelsen i Hallands län, personlig 

kontakt, 2013-10-24. 
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10.1.1 Flödeskapacitet 

En flödeskapacitet har tagits fram för den nya mätutrustningen och jämförts med 

flödeskapaciteten för den befintliga mätutrustningen för att visa hur kapaciteten på 

mottagningsplats Sparbankshallens skulle påverkas av en effektivisering av 

mätning 1. Precis som för de befintliga funktionerna har flödeskapaciteten för den 

nya mätutrustningen bestämts med både handberäkningar och simuleringar. 

10.1.1.1 Handberäkningar 

I handberäkningarna anses det att genomsnittstiden för en icke-kontaminerad 

person att bli avmätt i den nya mätutrustningen blir cirka 10 sekunder. De som är 

kontaminerade går igenom den nya utrustningen och blir sedan handavmätta med 

de nya handenheterna. Det uppskattas ta 250 sekunder per kontaminerad person 

att passera genom hela funktionen inklusive handavmätning och mätram. Det 

utgås från att minst tre handenheter kommer finnas tillgängliga. För beräkningar 

se Bilaga E - Handberäkningar. Resultaten av flödeskapacitet med både den 

gamla och nya utrustningen presenteras i Tabell 26. 

Tabell 26. Genomsnittlig flödeskapacitet med gammal och ny mätutrustning. 

Andel kontaminerade Genomsnittlig 

flödeskapacitet med 

gammal 

mätutrustning. 

[personer/h] 

Genomsnittlig 

flödeskapacitet med ny 

mätutrustning. 

 [personer/h] 

0 % kontaminerade 64 720 

100 % kontaminerade 16 42 

 

Effektiviseras mätning 1 och ingen är kontaminerad samtidigt som inga andra 

förbättringar görs kommer en flaskhals enligt beräkningar bildas vid registrering 1 

och inkvarteringshjälpen. Vid registrering 1 kommer kön växa med cirka 550 

personer per timme och vid inkvarteringshjälpen kommer kön växa med cirka 20 

personer per timme ifall hälften av besökarna uppsöker inkvarteringshjälpen. 

Uppsöker istället samtliga besökare inkvarteringshjälpen blir kötillväxten cirka 95 
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personer per timme. Detta bygger på att minst 720 personer anländer till 

mottagningsplatsen per timme. För beräkningar se Bilaga E - Handberäkningar. 

Att 720 personer anländer till Sparbankshallen kan tyckas vara en hög siffra, men 

det behöver det inte vara. Sker en olycka under sommartid då upp emot 50 000 

personer befinner sig i inre beredskapszonen, två mottagningsplatser är öppna, 

och samtliga evakuerar jämnt fördelat inom 6 timmar, motsvarar 720 personer per 

timme endast att 17 procent av de som befinner sig i zonen uppsöker en 

mottagningsplats. En ankomsthastighet på 720 personer i timmen kan även 

motsvara att 20 procent av de 21 000 bofasta uppsöker en mottagningsplats, då 

evakuering sker under 6 timmar och en mottagningsplats är öppen. För beräkning 

se Bilaga E - Handberäkningar. 

För att flödeskapaciteten genom mätningen ska kunna bli så hög som i Tabell 26 

behövs det personal som informerar om mätningen och mottagningsplatsen direkt 

när de kommer in i hallen så att de kan ställa sina frågor till dem istället för till 

personalen som utför mätningen. Det är ur arbetsmiljöperspektiv viktigt att 

personal i området har på sig personlig mätutrustning som mäter upp dosen 

radioaktiv strålning som de blivit utsatta för och att dessa värden dokumenteras. 

Det personalantal som krävs i de övriga funktionerna för att även dessa skulle 

kunnat hantera 720 personer per timme redovisas i Tabell 27. Utöver detta 

personalantal krävs också ett antal personer som informerar om mätningen och 

mottagningsplatsen direkt när personer anländer till Sparbankshallen. Hur många 

som behövs till detta har inte undersökts närmre. 

Tabell 27. Personalbehov för att utöka mottagningsplatsens kapacitet till 720 personer per timme. 

Funktion Personalbehov 

Registrering 1    

Information   

Inkvarteringshjälp    

Avregistrering   
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Som synes är det en stor utökning av personalantalet och det är inte alls säkert att 

så mycket personal finns att tillgå i ett skarpt läge. Det kan dessutom vara svårt att 

ställa upp tillräckligt många diskar i vissa funktioner på grund av platsbrist inne i 

Sparbankshallen. 

För att undersöka hur tiden för samtliga besökare att passera mottagningsplats 

Sparbankshallen hade påverkats om det hade varit möjligt att genomföra samtliga 

effektiviseringar genomfördes beräkningar med en total kapacitet på 720 personer 

i timmen. Tiden för samtliga besökare att passera före och efter 

effektiviseringarna redovisas i Tabell 28. Beräkningarna följer förutsättningarna 

för de scenarier som presenteras i kapitel 5. Dock har beräkningarna enbart gjorts 

för scenarier där samtliga besökare antas vara icke-kontaminerade. 

Tabell 28. Tid det tar för samtliga besökare att passera med och utan effektiviseringar i olika 

scenarier. I samtliga scenarier är alla besökare icke-kontaminerade och förutsättningarna följer de 

scenarier som presenteras i kapitel 5. 

Scenario 

(andel av populationen
26

 

som besöker 

mottagningsplatsen) 

Tid för samtliga att 

passera utan 

effektiviseringar [h] 

Tid för samtliga att 

passera om 

flödeskapaciteten är 720 

personer i timmen [h] 

1 

(10 %) 
16 1,5 

6 

(30 %) 
49 4,5 

11 

(50 %) 
82 7,5 

16 

(100 %) 
164 14,5 

                                                 

26
 Det totala antalet som befinner sig i inre beredskapszonen antas vara 21000 

personer. 
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10.1.1.2 Simuleringar 

I simuleringarna har det antagits att det tar mellan åtta och tolv sekunder att gå 

igenom mätning 1 (samtliga) om den nya mätutrustningen används. Det antas 

också att det finns två mätramar att tillgång för den första mätningen av samtliga 

besökare. De som bedöms vara kontaminerade i mätning 1 (samtliga) tas åt sidan 

för att handavmätas med de nya handenheterna. Denna extra mätning med 

handenhet, vilket motsvarar funktionen mätning 1 (kontaminerade), antas ta 

mellan 80 och 180 sekunder per person. Precis som i handberäkningarna antas det 

finnas tre handenheter att tillgå i mätning 1.  

Flödeskapaciteten för den nya mätutrustningen presenteras och jämförs med 

flödeskapaciteten för den gamla utrustningen i Tabell 29.  

Tabell 29. Flödeskapacitet för mätning 1 (samtliga) och mätning 1 (kontaminerade) med den gamla 

utrustningen samt den nya utrustningen. 

Funktion Flödeskapacitet med 

gammal mätutrustning 

[personer/h] 

Flödeskapacitet med ny 

mätutrustning 

Mätning 1 (samtliga) 49 480 

Mätning 1 

(kontaminerade) 
21 78 

 

Effektiviseras mätningen bildas det köer till såväl mätning 1 som polisens 

registrering på plan 1. Hur kön till mätning 1 växer beror främst på besökarnas 

ankomsthastighet. Kön växer dock långsammare med den nya utrustningen än vad 

den gjorde med den gamla. Är ingen kontaminerad och ankomsthastigheten är 586 

personer per timme, det vill säga förutsättningar motsvarande scenario 16, tar det 

cirka fem timmar tills det står 500 personer i kö till den första mätningen. Med 

den gamla utrustningen tog det knappt en timme innan det stod 500 personer i kö 

under motsvarande förutsättningar. 

Med förutsättningar enligt scenario 16 blir det dessutom köbildning vid 

inkvarteringshjälpen. Efter ungefär en timme står det drygt 100 personer i kö till 

mätning 1 (samtliga), knappt 300 personer i kö till registreringen på plan 1 och 
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ungefär 70 personer i kö till inkvarteringshjälpen. Antas det istället att endast 

hälften av besökarna uppsöker inkvarteringshjälpen, det vill säga att de får hjälp 

två och två, bildas endast en obetydlig kö till inkvarteringshjälpen. 

10.2 Effektivt utnyttjande av personal 

För att personflödet genom mottagningsplatsen ska bli så högt som möjligt är det 

viktigt att placera personalen på "rätt" ställen. Detta görs genom att man försöker 

hålla samma "flödeskapacitet" genom samtliga funktioner, vilket är något som 

måste anpassas efter hand på mottagningsplatsen. Har exempelvis inget utsläpp 

skett och ingen är kontaminerad, kan funktionerna för registrering av 

kontaminerade och sanering helt tas bort och personalen omplaceras. 

10.3 Möjlighet att utöka funktionernas kapacitet 

Funktionernas kapacitet beror främst på hur mycket utrymme det finns att ställa 

upp fler diskar på samt hur mycket personal som finns att tillgå. Det är oklart hur 

mycket personal som kommer finnas att tillgå vid en skarp händelse. I detta 

avsnitt beskrivs därför främst de fysiska möjligheterna att utöka funktionernas 

kapacitet. 

Den faktor som begränsar antalet köer på mätning 1 är mängden mätutrustning. 

Lokalens utformning medger plats för fler mätskärmar och köer än vad som är 

tänkt i dagsläget. 

Att utöka kapaciteten på saneringen kräver att man effektiviserar flödena inne i 

omklädningsrummen, då antalet duschar är begränsat. Exempelvis kan det vara 

viktigt att den som duschar snabbt får en handduk och nya kläder och slipper 

vänta på det, vilket kräver att det finns tillräckligt med personal och att logistiken 

med att ta fram kläder till mottagningsplatsen fungerar. 

På mätning 2 finns i dagsläget en mätskärm och en handenhet. Det är relativt ont 

om plats att ställa upp fler mätskärmar där mätning 2 är lokaliserad i dag. 

Eventuellt kan gången mellan omklädningsrum och den plats där mätning 2 nu är 

lokaliserad användas ifall kapaciteten genom funktionen behöver utökas. 
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På samtliga registreringsfunktioner finns möjlighet och plats att ställa fram fler 

bord på funktionen för att på så sätt skapa ett större flöde genom funktionen. 

Det finns gott om utrymme kring informationsfunktionen för att öka kapaciteten. 

Det finns ett visst utrymme att sätta in fler bord för att öka kapaciteten på 

inkvarteringsfunktionen. För att öka funktionens kapacitet krävs även att det finns 

tillräckligt med personal som kontaktar och skaffar fram möjliga inkvarteringar i 

den takt de efterfrågas. 

POSOM:s kapacitet beror främst av antalet stödpersoner, vilket kan utökas vid 

behov förutsatt att det finns tillgängliga stödpersoner. 

 10.4 Diskussion 

Den nya mätutrustningen kommer leda till en ökad kapacitet genom mätningen. 

Hur mycket kapaciteten ökar beror på hur lång tid det faktiskt tar att mäta av 

personer med den nya utrustningen. För att öka kapaciteten på mottagningsplats 

Sparbankshallen som helhet krävs dock att en effektivisering av mätningen följs 

av ett ökat personal- och diskantal på övriga funktioner. I annat fall kommer 

flaskhalsen bara förskjutas till nästkommande funktioner och mottagningsplatsens 

kapacitet kommer inte utnyttjas till fullo. I första hand är det registreringen för 

icke-kontaminerade och inkvarteringshjälpen som behöver utöka sitt personalantal 

för att den nya mätutrustningen ska leda till en betydande ökning av 

mottagningsplats Sparbankshallens totala kapacitet. Ska mottagningsplatsens 

totala kapacitet öka till cirka 700 personer i timmen krävs det att minst 13 

personer kan betjänas samtidigt i registreringen på plan 1 och att det finns minst 

29 diskar i inkvarteringshjälpen. Är mottagningsplatsen utformad som den är idag 

finns det inte plats för dessa funktioner att expandera i den utsträckning som 

krävs. Ska mottagningsplatsen Sparbankshallens kapacitet utnyttjas till fullo med 

den nya mätutrustningen krävs därför att mottagningsplatsen omstruktureras så att 

lokalerna utnyttjas på bästa sätt.  

Resultaten för flödeskapaciteten genom mätning 1 skiljer mellan 

handberäkningarna och simuleringarna. Den största skillnaden återfinns för den 

delen av mätning 1 som samtliga besökare genomgår, där flödeskapaciteten enligt 
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handberäkningarna blir cirka 720 personer i timmen och 480 personer i timmen 

enligt simuleringarna. Den troligaste förklaringen till denna skillnad är att det i 

simuleringarna tar en liten stund för fotgängarna att gå från kön, där de i princip 

står still, till själva tjänsten. Eftersom att tiderna för själva mätningen, är mycket 

korta med den nya mätutrustningen kan denna extra ”accelerationstid” ha stor 

påverkan för resultatet. I handberäkningarna behöver besökarna inte stanna upp 

innan de genomgår mätningen och flödet genom mätningen kan därför bli högre. I 

verkligheten ska besökarna inte behöva stanna upp vid mätningen utan mäts 

medan de går förbi en stolpe, vilket innebär att resultaten av handberäkningarna 

troligtvis speglar verkligheten bättre än vad resultaten från simuleringarna gör.  

Vid ett verkligt scenario anländer troligtvis inte personerna jämt fördelat över 

tiden och det är dessutom osäkert hur stort tryck det kommer vara på 

mottagningsplats Sparbankshallen. Detta leder troligtvis till att det stundtals 

kommer uppstå köbildning innan mätning 1 även med den nya utrustningen, dock 

bör inte köbildningen bli lika kraftig som när den gamla utrustningen används. 

Det bör oavsett tas fram en plan för hur de personer som väntar ska hanteras. Det 

krävs tillgång till toaletter, filtar med mera. Eventuellt bör enklare förplägnad 

delas ut, men samtidigt är det viktigt att de som är kontaminerade inte får i sig 

radioaktiva partiklar via mat eller dryck. Behoven beror såklart på hur länge 

personerna förväntas behöva vänta innan de kommer in på mottagningsplatsen. 

Det är viktigt att det finns polis och militär att tillgå för att vid behov upprätthålla 

ordning bland de väntande. 

Ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv är det viktigt att regelrätt mät- och 

skyddsutrustning används för personal som hanterar de väntande som inte är 

avmätta. 
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11. Diskussion 

I arbetet har kapaciteten av och personflödet genom mottagningsplats 

Sparbankshallen undersökts. Det framkom att flödet på mottagningsplats 

Sparbankshallen fram tills nu har begränsats av den första mätningen, vilken 

samtliga besökare måste gå igenom. Det har dock köpts in ny utrustning som 

medför att mätningen effektiviseras avsevärt. För att undvika flaskhalsar i övriga 

funktioner krävs att det finns tillräckligt med personal i funktionerna, speciellt i 

registreringen och inkvarteringshjälpen. Är mottagningsplatsen utformad som den 

är idag är det dock svårt att få plats med det stora personalantal som krävs för att 

matcha flödeskapaciteten genom den nya mätutrustningen. Ska 

mottagningsplatsens totala kapacitet motsvara flödeskapaciteten genom den nya 

mätutrustningen krävs att utformningen av mottagningsplatsen omarbetas så 

lokalerna utnyttjas på bästa möjliga sätt. I arbetet med denna omstrukturering kan 

de verktyg som presenteras i rapporten för att uppskatta flödeskapaciteter genom 

funktioner användas. 

Mottagningsplatser är ett relativt outforskat område vilket medför att behovet av 

utredning är stort. Än så länge har mottagningsplatser aldrig använts skarpt i 

Sverige utan endast vid planerade övningstillfällen. Övriga typer av stödcentrum, 

såsom värmestugor och trygghetsplatser har använts skarpt, men har andra 

funktioner än en mottagningsplats för kärnkraftshändelser.  

Övningar är viktiga lärotillfällen men de är sällan fullskaliga vilket medför att 

resultaten från övningarna inte är representativa för ett skarpt scenario. Bara för 

att en mottagningsplats fungerar väl under övning är det ingen garanti för att 

mottagningsplatsen kommer fungera lika bra vid en skarp händelse, där antalet 

besökare och oförutsedda händelser är betydligt större än vid en övning. För att 

mottagningsplatser ska kunna planeras och utnyttjas på bästa sätt krävs modeller 

som tar hänsyn till de förutsättningar som faktiskt kan råda vid en skarp händelse. 

I denna rapport presenteras två verktyg som kan användas för att utreda 

mottagningsplatsers kapacitet. Organisationer som ansvarar för 

mottagningsplatser eller liknande verksamheter kan på egen hand uppskatta 
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kapaciteten för sin verksamhet genom att följa tillvägagångssättet för antingen 

handberäkningarna eller simuleringarna. Tack vare att de som ansvarar för 

mottagningsplatserna får verktyg för att uppskatta mottagningsplatsers kapacitet 

ökar möjligheterna att de som tvingas evakuera vid en eventuell kärnteknisk 

olycka omhändertas på bästa möjliga sätt. 

Som redan nämnts är mottagningsplatser och dess kapacitet ett hittills relativt 

outforskat område vilket har medfört att detta arbete har en kartläggande karaktär, 

innehållande många begränsningar och osäkerheter. Förhoppningsvis kan denna 

rapport ligga till grund för mer djupgående framtida studier kring behovet av 

mottagningsplatser och dess utformning. 

11.1 Svårigheter med beredskap för kärnkraft 

Det är svårt att förutse vad som kommer föregå en eventuell kärnkraftsolycka på 

Ringhals och vilka konsekvenser det får för allmänheten. Antalet möjliga 

scenarier vid en kärnkraftsolycka är många vilket medför att det är svårt att ha en 

beredskap för att hantera alla möjliga utfall och scenarier. Av samma anledning är 

det svårt att planera och hålla beredskap för de mottagningsplatser som är 

kopplade till såväl Ringhals som till andra kärnkraftverk.  

Sannolikheten för en kärnteknisk olycka är låg samtidigt som konsekvenserna av 

en eventuell olycka kan bli katastrofala, vilket är ett faktum som ytterligare 

försvårar kärnkraftsberedskapen. Skulle en olycka faktiskt inträffa kan åtskilliga 

människor bli drabbade och det kommer krävas mycket resurser i form av 

manskap, utrustning och så vidare. Samtidigt är sannolikheten för en kärnteknisk 

olycka så liten att det inte är ekonomiskt försvarbart att hålla beredskap av den 

omfattning som kanske krävs för att hantera en kärnteknisk olycka på bästa sätt. 

Utmaningen är därmed att hitta en balanserad och rimlig nivå för 

kärnkraftsberedskapen. 

Sannolikheten för en kärnkraftsolycka på Ringhals ökar troligtvis när det inträffar 

extraordinära händelser i omgivningen kring kärnkraftverket. Det kan vara bra att 

ta i beaktande att mottagningsplats Sparbankshallen, liksom samtliga planerade 

mottagningsplatser för Ringhalsberedskapen, kan sättas ur spel på grund av 
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omständigheterna kring den extraordinära händelse som eventuellt bidragit till 

kärnkraftsolyckan. Ett tydligt exempel på detta är kärnkraftsolyckan i Fukushima 

där de byggnader som skulle utgöra motsvarigheten till våra mottagningsplatser 

hade rasat på grund av den tidigare tsunamin. I sådana fall måste 

mottagningsplatsen byggas upp och fungera i andra lokaler än vad organisationen 

har planerat för. Detta gör att organisationen måste vara flexibel och anpassa sig 

efter den situation som uppstår. En storm kan även påverka framkomligheten, 

elförsörjning men mera, vilket tar stora resurser i anspråk på annat håll än 

mottagningsplatserna. 

Mottagningsplatserna ligger lokaliserade cirka 20-40 kilometer från Ringhals 

kärnkraftverk och vid ett stort utsläpp kan de ligga inom det drabbade området 

och därmed inte kunna tas i bruk. I sådana fall kommer eventuellt 

mottagningsplatser att upprättas på andra ställen, och i andra kommuner, än vad 

som planerats för.  

11.2 Litteratur 

Det finns relativt lite litteratur inom området, då det endast skett ett fåtal 

kärnkraftsolyckor i historien. I litteraturstudien inför denna rapport har endast 

svenska och engelska publikationer lästs, vilket kan vara en nackdel. Troligtvis 

finns mer information om hanteringen av kärnkraftsolyckorna i länderna där 

olyckorna skett på de inhemska språken. Det är dock oklart hur mycket som hade 

vunnits av att översätta några få artiklar. Det kan också finnas nackdelar med att 

läsa ett stort antal inhemska artiklar eftersom författarna saknar kunskaper 

angående de aktuella ländernas statsskick, förvaltningsorganisation med mera. 

Även faktorer såsom rådande yttrandefrihet i det aktuella landet vid tidpunkten för 

olyckan, eller när författarna skrev sina artiklar, kan påverka vad som står i 

artiklarna. Generellt är det också svårt att veta vilka intentioner författarna hade 

med sina artiklar eller vem som var uppdragsgivare. 
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11.3 Besökarna anländer jämnt fördelat till 

mottagningsplatsen 

I denna rapport har det utgåtts från att personerna kommer till mottagningsplatsen 

jämt utspritt över tiden. För att detta ska uppnås i ett verkligt scenario måste 

evakueringen ske under organiserade förhållanden och befolkningen måste ha 

kunskap och förståelse för att alla inte kan eller får utrymma samtidigt. Ett mer 

troligt scenario är att invånarna evakuerar enligt en S-formad kurva, vilket styrks 

av tidigare händelser. Som en följd av detta kommer fler personer att uppsöka 

mottagningsplatsen samtidigt, vilket leder till att köerna periodvis kommer byggas 

upp snabbare än förväntat och vänthallen kommer fyllas fortare. Hur mycket 

fortare detta kommer ske beror bland annat på hur många som uppsöker 

mottagningsplatserna och hur angelägna de är att vänta. Det är troligt att en del 

personer åker vidare för att söka hjälp på annat håll, till exempel vårdcentral och 

kommunhus, om de anländer till en fullsatt vänthall på mottagningsplatsen. Det 

kan vara bra att andra aktörer som kan bli uppsökta av allmänheten har vetskap 

om att det kan inträffa för att veta hur de ska agera. 

11.4 Logistikproblem 

Författarna har undersökt hur personflödena kan se ut på mottagningsplats 

Sparbankshallen. I samtliga scenarier har det utgåtts från att "inget oväntat" 

händer utan att all logistik fungerar som avsett. Skulle logistiken av till exempel 

nya inkvarteringar, nya kläder och handdukar inte fungera kan det leda till stopp i 

personflödena genom den berörda funktionen. Detta är något som kan påverka det 

totala personflödet genom mottagningsplatsen. Har tillräckligt många personer ett 

så stort behov av funktionen att de stannar kvar på mottagningsplatsen tills 

logistiken av det efterfrågade hunnit lösas kan de "extra väntande" personerna ta 

upp så stor plats inne på mottagningsplatsen att insläppshastigheten till 

mottagningsplatsen måste sänkas eller i värsta fall helt stoppas.  
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11.5 Flaskhalsar i funktioner som inte finns 

Beroende på vad som föranleder en kärnteknisk olycka kan det finnas behov som 

inte planerats för i samband med händelsen. Beroende på vilken hjälp som behövs 

och hur de funktioner som det inte planerats för byggs upp kan flaskhalsar uppstå 

i andra delar av mottagningsplatsen. 

11.6 Uppdelning av kontaminerade och icke kontaminerade 

Efter den första mätningen delas besökarna upp i kontaminerade och icke 

kontaminerade. Det är något som ser enkelt ut på pappret men som kan utgöra 

problem i verkligheten. Anländer en familj där någon/några av 

familjemedlemmarna är kontaminerade och andra inte måste familjen delas upp. I 

en känslig situation då många människor är oroliga är det inte säkert att alla 

personer agerar efter anvisningar från personalen, utan vissa kan komma att vägra 

lämna sin familj. Detta är något som kan orsaka tillfälligt stopp i personflödet och 

som bör tas i beaktande.  

11.7 Alternativ till mottagningsplats 

Den nya mätutrustningen kommer förbättra flödet genom mätning 1, hur mycket 

är dock osäkert. Det är däremot troligt att registreringen för icke-kontaminerade 

kommer bli den funktion som reglerar personflödet genom mottagningsplats 

Sparbankshallen när den nya mätutrustningen tas i bruk. Det krävs stora resurser 

för att ha beredskap för en mottagningsplats med kapacitet för samtliga personer 

som befinner sig i den inre beredskapszonen. Dessutom krävs det en stor 

flexibilitet då besöksantalet på mottagningsplats Sparbankshallen kan variera 

mellan noll och 50 000 personer. Beroende på hur och när personerna anländer 

kan det bli problem eftersom att det inte är säkert att alla kan vänta inomhus på 

mottagningsplatsen. 

De flesta funktioner kan troligtvis lösas på andra sätt än genom en 

mottagningsplats. Ges de som bor i inre beredskapszonen kunskap och tydlig 

information kan de göra mycket själva. Exempelvis försvinner generellt sätt 90 

procent av kontaminationen vid klädombyte, och då behöver inte samtliga 
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personer mätas av vid ett mindre utsläpp. Istället kan de som har befunnit sig 

utomhus i de mest drabbade områdena rekommenderas att uppsöka en 

avmätningsplats som upprättats på lämplig plats medan övriga i inre 

beredskapszonen uppmanas att duscha och lägga de föremål som de haft på sig 

utomhus i en platssäck som märks med texten ”kontaminerat avfall”. Detta bidrar 

å andra sidan till att en viss kontamination troligtvis sprids i samhället. 

Informationen som ges på mottagningsplatsen kan ges till allmänheten på andra 

sätt, så länge kommunikationerna fungerar som avsett. Då ett presscenter ska 

upprättas bör det gå att skapa en organisation som är så pass robust att det alltid 

finns åtminstone en kanal för kommunikation med de drabbade.  

Även inkvarteringshjälp bör många kunna ordna på egen hand. Förses de boende i 

den inre beredskapszonen med en lista över bokningssajter för hotell samt 

telefonnummer till närbelägna kommuners turistbyråer bör många kunna fixa 

boende själva. Självklart måste det finnas organiserad hjälp att få för dem som 

inte kan ordna ett tillfälligt boende på egen hand.  

Registrering skulle kunna ske via nätet och med olika typer av e-legitimation. 

Detta kräver information till allmänheten. Det är möjligt att man redan i skolan 

borde få lära sig, att man ska registrera sig i ett katastrofregister på internet om 

man befinner sig i ett katastrofdrabbat område. 

11.8 Acceptabel väntetid 

Ska mottagningsplatser ingå som en del av beredskapsplanen för kärnkraft även i 

framtiden bör man fundera på hur lång tid det är acceptabelt att besökarna väntar 

innan de får hjälp. I denna rapport har det utgåtts från att samtliga besökare ska 

kunna passera genom mottagningsplatsen på 24 timmar för att det ska vara 

acceptabelt. Detta eftersom den inre beredskapszonen ska kunna utrymmas inom 

24 timmar. Anländer många besökare till mottagningsplatsen samtidigt, vilket är 

troligt, kommer väntetiden bli lång även i de scenarier där besökarna passerar 

mottagningsplatsen inom acceptabel tid. Det finns även risk att personer får stå 

utomhus och vänta i dålig miljö orsakad av väder eller radioaktiva partiklar. 
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Blir väntetiderna långa krävs en plan för hur de väntande besökarna ska hanteras. 

De som väntar kommer då exempelvis ha behov av information och förplägnad. 

De behöver även ha tillgång till toaletter, vilket inte är fallet i dagsläget.  

Det behövs även en plan för hur kösystemet ska skötas. De som kommer dit först 

vill också bli hjälpta först men att ge besökarna kölappar och ropa upp deras 

könummer tar dyrbar tid i anspråk. 

Rädda och oroliga personer tänker inte heller alltid på vad som är bäst ur ett 

flödesoptimalt perspektiv utan vill helst ha omedelbar hjälp åt sig och sin familj, 

exempelvis om de tror att deras barn är kontaminerade. Blir personer då tvungna 

att vänta i flera dygn på att bli avmätta eller besöka övriga funktioner på 

mottagningsplatsen kan det finnas risk för upplopp eller andra negativa 

konsekvenser. 

11.9 Rapportens tillämpbarhet 

Metodiken som används i denna rapport kan användas på andra 

mottagningsplatser eller liknande upprättningar för att beräkna deras 

flödeskapacitet. Ju fler observationer som utförs av tiden att gå igenom en 

funktion desto mer korrekt blir resultatet. Det är viktigt att de figuranter som 

passerar genom funktionerna uppträder så realistiskt som möjligt för att tiden ska 

spegla den tid det tar att passera funktionen vid ett skarpt läge.  

Programmet AnyLogic är ett bra verktyg att använda och då modellen väl är 

uppbyggd en gång kan mindre ändringar enkelt utföras. En fördel med 

simuleringarna är att de snabbt ger användaren en visuell bild av hur personflödet 

kan se ut genom mottagningsplatsen. Den största nackdelen med programmet är 

de höga licenskostnaderna. Handberäkningar är enkla att utföra och ger en bra 

ungefärlig flödeskapacitet genom olika funktioner. En nackdel är att naturliga 

fluktuationerna inte visas då ett medelvärde av tider används. Vid utnyttjande av 

dessa verktyg rekommenderas att egna observationer eller skattningar av 

funktionstider tas fram då uppbyggnaden av funktionerna kan skilja sig från de 

som observerats på mottagningsplats Sparbankshallen. 
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Förslagen på hur en robust organisation kan skapas, i kapitel 3, kan i princip 

tillämpas direkt på andra mottagningsplatser och liknande organisationer. 
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12. Slutsats 

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna i rapporten. 

 Skall mottagningsplatser vara en del av krisberedskapen vid kärntekniska 

händelser krävs en grundlig undersökning av hur många personer som kan 

tänkas uppsöka en mottagningsplats. I annat fall behöver det i 

lagstiftningen förtydligas hur många personer som ska kunna tas emot på 

en mottagningsplats.  

 Uppsöker en större andel av de boende i den inre beredskapszonen 

mottagningsplats Sparbankshallen är kapaciteten, med nuvarande 

utrustning och organisering, alldeles för låg för att besökarna skall kunna 

hanteras inom en rimlig tid. Detta innebär att mottagningsplatsen, i sin 

nuvarande form, snarare är en pappersprodukt än något som kan tänkas 

fungera vid en skarp händelse. 

 Med befintlig mätutrustning bildas en flaskhals på mätning 1. Med den 

nyinköpta mätutrustningen bildas istället flaskhalsarna på polisens 

registrering och inkvarteringshjälpen. 

 Skall kapaciteten på mottagningsplats Sparbankshallen bli större krävs att 

mängden utrustning och personal ökas avsevärt, alternativt att kritiska 

funktioner effektiviseras. 

 De olika aktörernas ansvarsområden måste tydliggöras för att 

organisationen på och kring mottagningsplats Sparbankshallen ska bli 

robust. Dessutom krävs mer realistiska övningar där personalen tvingas 

vara flexibla och anpassa sig efter uppkomna situationer.  

 Handberäkningar och simuleringsprogrammet AnyLogic är två lämpliga 

verktyg för att uppskatta flödeskapaciteten på mottagningsplatser och 

liknande verksamheter förutsatt att ingående data är korrekt.  
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13. Framtida forskning 

Mottagningsplatser för kärntekniska olyckor är ett outforskat område vilket 

medför att det i dagsläget finns en begränsad mängd litteratur att tillgå och att det 

krävs framtida forskning kring området i stort. I arbetet har det funnits många 

osäkerheter som hade behövts utredas vidare. Nedan följer ett axplock av de 

frågor som kan studeras vidare inom området. 

Den nya mätutrustningen behöver testas och det behöver undersökas hur lång tid 

det tar att mäta av personer. Det bör även utredas hur mycket flödeskapaciteten 

faktiskt ökar med den nya mätutrustningen. Dessutom behöver olika funktioner 

testas med olika uppställningar och konstellationer för att undersöka hur 

funktionerna på mottagningsplatser kan effektiviseras. Vidare krävs även att det 

görs en fördjupad studie kring vilka funktioner som bör finnas på en 

mottagningsplats. 

I detta arbete har det utgåtts från att logistiken kring mottagningsplatsen fungerar. 

Dock kan logistiken av kläder, handdukar, mat med mera utgöra ett problem och 

det finns därför ett behov av att organiseringen av logistiken undersöks närmare. 

Det har antagits att personer kan ta sig till och från mottagningsplatsen, men det 

behöver studeras vidare hur en massevakuering ska organiseras i praktiken. Det 

behöver bland annat undersökas om infrastrukturen klarar av en massevakuering. 

Dessutom behöver transporterna med bussar till och från mottagningsplatsen 

studeras närmre. 

Kommunikationen är mycket viktig, både som förebyggande åtgärd och i 

samband med en kärnkraftsolycka. Hur kommunikationen sker på bästa sätt med 

allmänheten bör därför undersökas vidare. Vilka kanaler förväntas finnas att tillgå 

under själva olyckan för allmänhet och räddningsledning? Är 

kommunikationssystemet tillräckligt robust? 

Kunskapen om hur människor reagerar och agerar vid en kärnteknisk olycka är 

liten. Det kan vara av intresse att undersöka vilka faktorer som påverkar 

människans agerande vid en kärnteknisk olycka. Går det exempelvis att förvänta 
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sig att personer i större städer agerar annorlunda än personer i mindre samhällen? 

Det kan även vara av intresse att undersöka hur besökarna kommer bete sig på 

mottagningsplatserna. Ökar kunskapen om hur människor agerar och reagerar kan 

mottagningsplatserna utformas mer optimalt.  

Kapaciteten på mottagningsplatser i Sverige varierar och ingen vet hur många 

som kan tänkas besöka dem i ett skarpt läge. I dagsläget kommer exempelvis 

Sparbankshallen troligtvis ha mellan 0 och 50 000 besökare. Därför bör det 

utredas vidare hur många som förväntas besöka en mottagningsplats för att skaffa 

den kapacitet som krävs. Är det ingen som besöker mottagningsplatserna är det ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv ohållbart att ha dem. Uppsöker personer dem 

är det däremot viktigt att alla kan få hjälp inom acceptabel tid. Det är även viktigt 

att det utreds vidare hur de väntande besökarna ska hanteras och omhändertas så 

att de får möjlighet att vänta under drägliga förhållanden. Vidare krävs det att 

antalet tillgänglig personal utreds.  

Ytterliggare något som behöver undersökas vidare är ifall sjukvården i Sverige 

kan hantera en kärnteknisk händelse och om personal inom vården har tillräckliga 

grundläggande kunskaper angående radioaktiv kontamination. 

Ett annat spännande område att utforska är händelser som kan leda till en 

kärnteknisk olycka samtidigt som de påverkar andra viktiga funktioner i 

samhället, exempelvis tsunamis, isstormar, solstormar med mera och hur en 

robust organisation kan upprätthållas som är samhällsekonomiskt försvarbar. 
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Bilaga A – Litteraturstudie 

I följande bilaga presenteras resultatet av de sökningar som gjorts i såväl 

internationella som nationella litteraturdatabaser.  

Vid varje sökning dokumenterades antalet träffar samt antalet träffar som verkade 

intressanta utifrån titel. Därefter lästes sammanfattningar och abstract för de 

artiklar och rapporter vars titlar var intressanta. De artiklar vars abstract och/eller 

sammanfattning ansågs relevanta valdes ut för att läsas i sin helhet.  

I tabellerna med resultat redovisas tre siffror. Den första avser hur många träffar 

som det aktuella sökordet gav i sökmotorn. Siffra nummer två avser hur många 

träffar som ansågs intresseranta utifrån artiklarnas titlar. Den sista siffran avser 

hur många artiklar som ansågs relevanta efter att abstract och/sammanfattning 

hade lästs. Denna siffra motsvarar även det antal artiklar som valdes ut för att 

läsas i sin helhet.  

I Tabell A1 presenteras resultatet av de sökningar som gjordes med sökord 

relaterade till vad som kännetecknar en robust organisation. Av de drygt 400 

träffar som dessa sökningar resulterade i valdes cirka 20 artiklar ut för vidare 

läsning i fulltext. 
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Tabell A1. Resultat av sökningar relaterade till en robust organisation. Den första siffran anger hur 

många träffar som ficks. Den andra siffran anger hur många artiklar som verkade vara intressanta 

utifrån titeln medan den sista siffran anger antalet artiklar som valdes ut för läsning i fulltext. 

Sökord Sökmotor 

Svenska Engelska DIVA Libris 

Uppsök 

Web of 

knowledge 

Robust organisation Robust 

organization 

0 0,5,1 0 

Hållbar organisation Sustainable 

organization 

5,0,0 ej 

relevant 

0 

Organisering organization 73, 0, 

0 

0 0 

God resiliens inom 

organisationer 

good resliens 

within 

organizations 

0 0 0 

Motståndskraftig 

organisation 

resilient 

organization 

0 0 0 

Flexibel organisation flexible 

organization 

3, 0, 0 47, 7, 3 0 

Snabbt 

anpassningsbar 

organisation 

quickly adaptable 

organization 

0 0 0 

Krisberedskap emergency 

preparedness 

28, 3, 

1 

47, 7, 3 0 

Krisorganisation emergency 

organization 

1, 1, 1 43, 3, 2 0 

Krishantering AND 

kärnkraft 

crisis management 

AND nuclear
27

 

0 - 185, 25, 10 

 

I Tabell A2 presenteras resultatet av de sökningar som gjordes för att försöka 

besvara frågan om hur kapaciteten på mottagningsplats Sparbankshallen kan 

förbättras. Sökningarna resulterade i ett stort antal träffar, varav knappt 25 träffar 

ansågs intressanta nog för att läsas i fulltext.  

                                                 

27
 Academic Search Elite resulterade i 53, 6, 3 och engineering village resulterade 

i 276, 13, 4 
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Tabell A2. Resultat av sökningar relaterade till förbättring av kapacitet.  

Sökord Sökmotor 

Svenska Engelska DIVA Libris 

Uppsök 

Web of 

knowledge 

JSTOR Scopus 

Kapacitet Capacity 463, 

0, 0 
548, 0, 0 1557, 7, 4 3206, -, - 

101 0912, 

-, - 

Kapacitet flöde Capacity flow 14, 1, 

1 
20, 0, 0 105 619, -, - 11, 1, 0 - 

Flödes-kapacitet Flow capacity 1, 0, 0 4, 0, 0 105 619, -, - - - 

Kapacitets-

optimering 

Capacity 

optimization 
0 0 9, 0, 0 7, 0, 0 

34 155, -, 

- 

Kapacitets-

optimering OCH kris 

Capacity 

optimization AND 

crisis 

- - 28, 3, 0 0, 0, 0 50, 1, 0 

Kapacitet OCH flöde 

OCH fotgängare 

Capacity AND flow 

AND pedestrian 
- - 117, 24, 7 18, 3, 0 161, 24, 6 

Tidseffektivisering 

OCH mänskliga 

processer 

Time efficiency 

AND human 

processes 

3, 0, 0 2, 0, 0 3, 0, 0 8, 0, 0 6683, -, - 

Tids-effektivisering 

OCH personflöde 

Time efficiency 

AND person flow 
- - 64, 0, 0 10, 0, 0 73, 2, 1 

Tidseffektiv 

organisation 

Time efficiency 

organization 
5, 0, 0 4, 0, 0 5366, -, - - 7681, -, - 

Kapacitetsutveckling Capacity AND 

development 
0 0 411, 13, 0 12, 1, 0 478, -, - 

 Capacity AND 

development AND 

pedestrian 

- - 51, 5, 2 13, 0, 0 87, 5, 1 

Kapacitets-

effektivisering 

Capacity 

rationalization 
0 0 411, 3, 0 12, 1, 0 478, -, - 

 capacity 

rationalization AND 

person flow 

- - 1,0,0 14, 0, 0 1, 0, 0 

 capacity 

rationalization AND 

flow 

- - 24, 0, 0 - 25, 0, 0 

Optimering 

personflöde 

optimization AND 

person flow 
0 0 45, 0, 0 - - 

Personflöde Person AND flow28 91, 5, 

1 
3, 1, 1 74, 0, 0 39, 0, 0 6264, -, - 

 Pedestrian AND 

flow AND 

optimizing29 

- - 46, 0, 0 53, 0, 0 14, 1, 1 

 

                                                 

28
 Engineering village resulterade i 183, 3,1.  

29
 Engineering village resulterade i 229, 12, 6. 
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I Tabell A3 och Tabell A4 presenteras resultatet av de sökningar som gjordes med 

sökord relaterade till tidigare händelser. Sökningarna resulterade i ett stort antal 

träffar. Av dessa ansågs cirka 20 artiklar vara av sådant intresse att de valdes ut 

för läsning i fulltext.  

Tabell A3. Resultat av sökningar relaterade till tidigare erfarenheter. Den första siffran anger hur 

många träffar som ficks. Den andra siffran anger hur många artiklar som verkade vara intressanta 

utifrån titeln medan den sista siffran anger antalet artiklar som valdes ut för vidare läsning i fulltext. 

Sökord Sökmotor 

Svenska Engelska DIVA Libris 

Uppsök 

Web of 

knowledge 

JSTOR scopus 

Fukushima Fukushima 36, 0, 

0 

22, 0, 0 3066, -, - 155, 1, 0 2843, -, 

- 

Fukushima OCH 

riskhantering 

Fukushima AND 

risk management 

- - 62, 15, 7 - - 

Tjernobyl Chernobyl 10, 0, 

0 

7, 0, 0 19 833, -, - 18, 1, 0 9040, -, 

- 

Tjernobyl OCH 

riskhantering 

Chernobyl AND 

risk management 

- - 199, 8, 1 - - 

Harrisburg Harrisburg 35,0,0 2,0,0 296,3,0 - 243, -, - 

mottagningsplats Reception point 0 1, 0, 0 19 183,-,- - 2642, -, 

- 

Mottagningsplats 

OCH riskhantering 

Receptionpoint 

AND risk 

management 

- - 26, 0, 0 - - 

utrymningsplats emergency place 

OR evacuation 

place 

0 0 19 308,-,- - - 

Utrymningsplats 

OCH kärnkraft 

emergency place 

AND nuclear 

 

- - 154, 6, 1 - - 

uppsamlingsplats - 3, 0, 0 7, 1, 0 - - - 

Utrymning OCH 

vulkanutbrott 

Evacuation AND 

eruptions 

10, 0, 

0 

0 135, 6, 0 - 188, 3, 

0 

- Off-site center - - 2229, -, - 3, 0, 0 312, 8, 

1 
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Tabell A4. Fortsatt resultat av sökningar relaterade till tidigare erfarenheter. Den första siffran anger 

hur många träffar som ficks. Den andra siffran anger hur många artiklar som verkade vara 

intressanta utifrån titeln medan den sista siffran anger antalet artiklar som valdes ut för vidare läsning 

i fulltext. 

Sökord Sökmotor 

Svenska Engelska DIVA Libris 

Uppsök 

Web of 

knowledge 

JSTOR scopus 

 Harrisburg AND nuclear 

accident 
- - - - 16, 1, 0 

 Three mile island AND 

nuclear accident 
- - - - 858, -, - 

 three mile island AND 

nuclear accident AND 

offsite center 

- - - - 0, 0, 0 

 Three mile island AND 

evacuation 
- - - 2, 1, 1 - 

 Three mile island AND 

Nuclear accident AND 

evacuation  

- - - - 18, 9, 4 

 Fukushima AND off-site 

center 
- - - - 2, 1, 1 

 Fukushima AND nuclear 

accident 
- - - - 

1208, -, 

- 

 Fukushima AND nuclear 

accident AND evacuation 
- - - - 54, 5, 1 

 Chernobyl AND nuclear 

accident AND evacuation 
- - - - 58, 2, 0 
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Slutligen gjordes ett antal sökningar som syftade till att täcka in relevanta sökord 

som inte behandlats i tidigare sökningar. Resultatet av dessa sökningar presenteras 

i Tabell A5. Av de träffar som sökningarna resulterade i ansågs cirka 20 artiklar 

relevanta för läsning i fulltext. 

Tabell A5. Resultat av sökningar med övriga sökord. Den första siffran anger hur många träffar som 

ficks. Den andra siffran anger hur många artiklar som verkade vara intressanta utifrån titeln medan 

den sista siffran anger antalet artiklar som valdes ut för vidare läsning i fulltext. 

Sökord Sökmotor 

Svenskt Engelskt DIVA Libris 

Uppsök 

Web of 

knowledge 

JSTOR scopus 

krishantering Crisis 

management 

405, 24, 

8 

193, 7, 2 22 257, -, - 316, -, - 21 456, -, 

- 

Risk-

hantering 

Risk 

management 

256, 11, 

1 

778, 21, 

3 

458 628, -, - - 310 439, -, 

- 

Kärnkrafts-

olycka 

Nuclear 

accident 

2, 1, 1 1, 1, 1  15 090, -, - - 37 740, -, 

- 

Kärnkrafts-

verk 

Nuclear power 

plants 

41, 8, 0 49, 2, 1 0 - - 

Ringhals-

beredskap 

Ringhals 

preparedness 

0 0 484, 11, 1 - 0 

Kärnkrafts-

beredskap 

Nuclear 

preparedness 

0 1, 1, 1 50, 3, 0 7, 0, 0 629, -, - 

- Crisis 

management 

AND nuclear 

accident 

- - 416, 8, 1 - 98, 4, 1 

- Risk 

management 

AND nuclear 

accident 

- - 27, 5, 1 -  1564, -, - 

- Nuclear 

preparedness 

AND 

evacuation 

- - 198, 17, 2 - 44, 1, 0 

- Crisis 

management 

AND nuclear 

- - - 9, 0, 0 - 
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Bilaga B – Flödesskisser och rutiner 

I följande bilaga presenteras tydligare flödesskisser för det tänkta personflödet 

genom mottagningsplats Sparbankshallen. Vidare presenteras den duschrutin som 

rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten för personer som befunnit sig i 

område drabbat av radioaktivt utsläpp. 
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Figur B1. Skiss över det tänkta personflödet genom plan 0 på mottagningsplats Sparbankshallen. 
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Figur B2. Skiss över det tänkta personflödet genom plan 0 på mottagningsplats Sparbankshallen. 



B-4 

Duschrutinen innebär att personen ska genomföra följande steg: 

 Lägg de kläder/ skor/smycken/klocka som du använt i en plastsäck.  

 Tvätta först händerna och därefter ansiktet.  

 Tvätta håret, undvik att vattnet rinner in i ögonen eller munnen.  

 Duscha och ta på rena kläder.  

 Placera plastsäcken med dina avtagna kläder/skor/smycken/klocka på en 

plats där det inte vistas någon i närheten, inte i ett avfallsrum eller i en 

soptunna (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011). 
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Bilaga C - Beräkningar Scenarier 

I denna bilaga presenteras de beräkningar som ligger till grund för scenarierna. De 

beräkningar som genomförs är maximalt besöksantal till varje mottagningsplats 

samt besökarnas ankomsthastighet i respektive scenario. Resultaten av 

beräkningarna används såväl i simuleringar som i handberäkningar 

Besöksantal från respektive riskområde per mottagningsplats baseras på siffror 

över antalet bofasta i respektive område och antal öppna mottagningsplatser. 

Personantalet beräknas enligt Ekvation C1: 

                                          
             

                              
 Ekvation C1 

Ankomsthastighet per utrymningsgrupp till varje öppen mottagningsplats 

beräknas enligt Ekvation C2. I detta fall är den inre beredskapszonen indelad i två 

utrymningsgrupper som bör kunna evakueras inom 6, respektive 24 timmar. De 

antas att de utrymmande fördelar sig jämnt över 6 respektive 24 timmar. Detta 

innebär en högre ankomsthastighet de första 6 timmarna, då utrymmande från 

bägge grupperna utrymmer samtidigt. 

                                     
             

             
 Ekvation C2 

För att beräkna hur många besökare som totalt besöker en mottagningsplats vid 

olika andelar används Ekvation C3 nedan: 

                                                             Ekvation C3 

För att beräkna ankomsthastighet till varje öppen mottagningsplats vid olika 

andelar besökare används Ekvation C4. 

                                                        Ekvation C4 
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Den inre beredskapszonen 12-15 km kring Ringhals är indelad i sju olika 

utrymningsområden. I Tabell C1 presenteras de tider inom vilka Länsstyrelsen 

anser att respektive område bör kunna vara utrymda. Tiderna gäller i första hand 

de sektorer inom området som ligger i vindriktningen och beräknas från den 

tidpunkt då beslut tas om utrymning (Länsstyrelsen Hallands län, 2012). 

Tabell C1. Länsstyrelsens målsättning för utrymning av de olika utrymningsområdena (Länsstyrelsen 

Hallands län, 2012). 

Utrymningsområde Bör kunna utrymmas inom [h] 

1 6 

2 6 

3 24 

4 24 

5 24 

6 24 

7 24 

 

De sju utrymningsområdena är enligt följande: 

Riskområde 1 och 2: Väröhalvön - området mellan gamla E6 och havet med 

tätorterna Bua och Väröbacka. 

Antal invånare Bua+ Väröbacka enligt Statistiska centralbyrån, 2012: 

1746+630=2376 personer 

Riskområde 4 och 5: Årnäshalvön och området söder om Viskan inom den inre 

beredskapszonen. 

Riskområde 6 och 7: Området norr om Väröhalvön mellan gamla E6 och havet 

och norr om Löftaån med tätorterna Åsa och Frillesås. 

Antal invånare övriga områden inom den inre beredskapszonen= 21 000-

2376=18624 personer.  
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För sammanställning av personantal och evakueringstid se Tabell C2. 

Tabell C2. Sammanställning av personantal och evakueringstid. 

Personantal Utrymning bör kunna ske inom X 

antal timmar 

2376 personer X= 6 timmar 

18624 personer X= 24 timmar 

 

Det antas att besökare till Sparbankshallen kommer jämnt fördelade över 

utrymningstiden och fördelar sig jämnt över antalet öppna mottagningsplatser. 

Detta är inte det mest troliga då en evakueringskurva vanligtvis har form liknande 

Figur C1. I figuren går det bland annat se att personer börjar utrymma redan innan 

evakueringsordern gått ut, vilket kallas för spontanutrymning (US Army Corps of 

Engineers Mobile District, 2001). Anledningen att besökarna trots detta antas 

kommer i ett jämnt flöde är att förenkla beräkningarna och simuleringarna.  

 

Figur C1. Evakueringskurva, US Army Corps of Engineers Mobile District, 2001, sida 30. 

I Tabell C3 presenteras beräkningarna över ankomsthastighet baserat på hur 

många mottagningsplatser som är öppna. För samtliga beräkningar i tabellen antas 

det att alla som bor i den inre beredskapszonen uppsöker en mottagningsplats. I 

scenarierna användes den högst beräknade ankomsthastigheten för varje fall.  
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Tabell C3. Beräkningar av ankomsthastighet baserat på antal öppna mottagningsplatser. 

Antal öppna 

mottagnings

-platser 

Risk-

områd

e 

Maximalt 

besöksantal 

per 

mottagnings-

plats  

(Se ekv. C1) 

Ankomsthastighet 

till varje öppen 

mottagningsplats för 

de olika 

riskområdena 

[personer/ h] 

(Se ekv. C2) 

Använd 

ankomst-

hastighet till 

varje öppen 

mottagnings

-plats 

[personer/h] 

3 1-2 2376/3= 

792 personer 

Tid 0-6 h: 

792/6+6208/24= 391  

 

3-7 18624/3= 

6208 personer 

Tid 6-24 h: 

6208/24=259 

 

Totalt 

alla 7 

område

n 

792+6208= 

7000 personer 

 391 

personer/h 

2 1-2 2376/2= 

1188 personer 

Tid 0-6 h: 

1188/6+9312/24=586  

  

3-7 18624/2= 

9312 personer 

Tid 6-24 h: 

9312/24=388 

 

Totalt 

alla 7 

område

n 

1188+9312= 

10500 

personer 

 586 

personer/h 

1 1-2 2376/1= 

2376 personer 

Tid 0-6 h: 

2376/6+18624/24=11

72  

  

3-7 18624/1= 

18624 

personer 

Tid 6-24 h: 

18624/24=776 

 

Totalt 

alla 7 

område

n 

21 000 

personer 

 1172 

personer/h 
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Att 100 procent av den bofasta befolkningen besöker en mottagningsplats bedöms 

inte vara mest troligt och därmed inte något att utgå ifrån och därför kommer 

andelen som besöker en mottagningsplats varieras. De andelar av bofast 

befolkning i inre beredskapszonen som uppsöker en mottagningsplats (vid 2 

öppna mottagningsplatser) som kommer simuleras är 10, 30, 50 samt 100 procent. 

Beräkningarna för detta presenteras i Tabell C4 

Tabell C4. Beräkning av totalt antal besökare samt ankomsthastighet vid olika andel besökare med 2 

öppna mottagningsplatser. 

Andel besökare Totalt besöksantal per 

mottagningsplats 

(Se ekv. C3) 

Ankomsthastighet till varje 

öppen mottagningsplats 

[personer/h], (Se ekv. C4) 

10 % 10500*0,1=1050  586*0,1=59 

30 % 10500*0,3=3150  586*0,3=176 

50 % 10500*0,5=5250  586*0,5=293 

100 % 10500*1=10500  586*1=586 
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Bilaga D – Simuleringar 

I följande bilaga presenteras beräkningar som gjort för uppbyggnaden av 

modellen i AnyLogic. För beräkningar som är kopplade till valda scenarier 

hänvisas till Bilaga C – Beräkningar Scenarier. Vidare presenteras fullständiga 

resultat för de simuleringar som gjordes för att bestämma varje funktions 

flödeskapacitet. 

D.1 Uppskattning av funktionstider som inte tagits fram 

genom experimentella studier 

Saneringsprocessen samt den extramätning med handenheter som kontaminerade 

besökare genomgår uppmättes inte under övningen den 24 oktober 2013. De 

uppskattningar som gjorts av dessa funktionstider presenteras i detta avsnitt. 

D.1.1 Saneringstid 

Funktionstiden för sanering av män bygger på egen uppskattning att det för en 

man tar mellan 8-20 minuter att passera funktionen. För kvinnor görs 

uppskattningen att det tar mellan 10-20 minuter att passera funktionen. Tiderna 

inkluderar tid för att ta av sig kläderna, och eventuellt hantera de kontaminerade 

plaggen, saneringsduschning enligt riktlinjer från Strålsäkerhetsmyndigheten, 

samt tid tills personen blivit tilldelad rena kläder och eventuellt skor i rätt storlek, 

och fått på sig dessa. Se även avsnitt 5.2. 

D.1.2 Mätning 1 (kontaminerade) 

Den tid som mättes under övningen den 24 oktober 2013 för mätning av 

kontaminerade inkluderade även tiden som det tog för deltagarna att passera den 

första mätramen. Det vill säga att den tid för mätning av kontaminerade som 

presenteras i kapitel 4 inkluderar såväl tiden för mätning 1 (samtliga) som 

mätning 1 (kontaminerade). Funktionstiden för mätning 1 (kontaminerade) 

uppskattades därför genom att genomsnittstiden för mätning av icke-

kontaminerade besökare, det vill säga 114 sekunder, subtraherades från den under 

övningen kortaste och längsta uppmätta tiden för mätning av kontaminerade.  
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Den kortaste tiden som uppmättes för mätning av kontaminerade deltagare under 

övningen var 360 sekunder och tidsfördelningens nedre gräns beräknades därmed 

enligt följande: 

                     

Den längsta tiden som uppmättes för mätning av kontaminerade deltagare under 

övningen var 550 sekunder och tidsfördelningens övre gräns beräknades därmed 

enligt: 

                     

D.2 Beräkning av korridorers längd 

Längden av de korridorer som i modellen ersätter de trappor som finns på 

mottagningsplats Sparbankshallen beräknades med hjälp av Ekvation D1 och 

Ekvation D2. 

        
       

       
 Ekvation D1 

                            Ekvation D2 

Där         motsvarar den tid, i sekunder, som det skulle ta att gå uppför en 

trappa med längden             och med gånghastigheten            ⁄  . Går en 

person istället genom en horisontell korridor med hastigheten 

            ⁄   behöver korridoroen ha längden               för att det ska ta 

tiden             att passera korridoren. 

Enligt Boverket (2006) kan gånghastigheten uppför en trappa antas vara 0,6 m/s 

medan gånghastigheten över ett horisontellt plan är cirka 1,3 m/s. I beräkningarna 

användes dessa gånghastigheter för          respektive          .  
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Trappornas längd presenteras i Tabell D1 tillsammans med den tid som 

beräknades med Ekvation D1 samt den längd som Ekvation D2 gav för respektive 

korridor.  

Tabell D1. Respektive trappas längd, tiden det tar att gå upp för en trappa med motsvarande längd 

(Ltrappa) samt längden som respektive korridor måste ha för att motsvara respektive trappa. 

                                       

Trappa 1 9,6 16 20,8 

Trappa 2 9,6 16 20,8 

Trappa 3 1,8 3 3,9 

Trappa 4 6 10 13 

 

Förklaring till vilken trappa som är vilken återfinns i Figur D1. 

 

Figur D1. Översikt plan 0 i modellen. De blå områdena i figuren motsvarar de trappor som leder från 

plan 0 till plan 1. I figuren presenteras även de namn som trapporna har tilldelats under arbetet med 

denna rapport. 
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D.3 Flödeskapacitet i AnyLogic 

I detta avsnitt presenteras resultaten av samtliga simuleringar som utfördes vid 

bestämningen av respektive funktions flödeskapacitet.  

Den första mätningen delades in i två delar. En mätning som samtliga besökare 

gick igenom, benämns mätning1 (samtliga), och en extra mätning med 

handenheter, benämns mätning1 (kontaminerade), som endast kontaminerade 

besökare behövde genomgå.  

Resultaten av de fem simuleringar som gjordes för att bestämma flödeskapaciteten 

genom mätning1 (samtliga) presenteras i Tabell D2. I simuleringarna fanns två 

mätramar och ankomsthastigheten var 586 personer per timme. I samtliga 

simuleringar skapades ett kontinuerligt flöde genom funktionen efter cirka en 

minut.  

Tabell D2. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

mätning 1 (samtliga). I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat funktionen efter att 

simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal motsvarar.  

Tid [min] Antal personer som passerat Flöde [personer/h] 

30 25 50 

60 53 53 

120 106 53 

15 10 40 

15 12 48 

30 26 52 

60 48 48 

90 73 49 

30 24 48 

50 40 48 

57 46 48 

30 26 52 

48 40 50 

Medelvärde  49 
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Resultaten för mätning1 (kontaminerade) presenteras i Tabell D1 och bygger på 

att det finns två handenheter och två mätskärmar efter dessa. Även här var 

ankomsthastigheten 586 personer per timme och efter cirka två minuter hade ett 

kontinuerligt flöde skapats genom funktionen. För mätning1 (kontaminerade) 

genomfördes 4 simuleringar. 

Tabell D3. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

mätning 1 (kontaminerade). I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat funktionen 

efter att simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som passerat Flöde [personer/h] 

30 11 22 

60 22 22 

89 32 22 

40 13 20 

60 21 21 

90 31 21 

106 37 21 

90 32 21 

32 11 21 

60 21 21 

60 20 20 

130 46 21 

Medelvärde  21 
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Då tiden och förutsättningarna var desamma för registrering av kontaminerade 

män och kontaminerade kvinnor genomfördes endast simuleringar för en av de två 

funktionerna. Vid dessa funktioner fanns en disk och det skapades ett 

kontinuerligt flöde genom funktionen efter drygt två minuter. Resultaten av de tre 

simuleringarna presenteras i Tabell D4. 

Tabell D4. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

registrering av kontaminerade män/kvinnor. I tabellen återfinns det totala antalet personer som 

passerat funktionen efter att simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta 

personantal motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som 

passerat 

Flöde [personer/h] 

15 14 56 

80 72 54 

90 80 53 

110 98 53 

30 26 52 

60 51 51 

90 77 51 

71 62 52 

Medelvärde  53 
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Resultaten för de fem simuleringar som genomfördes för registrering av 

kontaminerat gods presenteras i Tabell D5. För att kunna simulera långa tider 

användes en lägre ankomsthastighet, 176 personer per timme, vilket medförde ett 

kontinuerligt flöde genom funktionen efter cirka två minuter. I simuleringarna 

fanns en disk för registrering av kontaminerat gods.  

Tabell D5. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

registrering kontaminerat gods. I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat 

funktionen efter att simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal 

motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som 

passerat 

Flöde [personer/h] 

30 17 34 

28 16 34 

15 9 36 

30 18 36 

90 54 36 

11 7 38 

60 35 35 

90 53 35 

90 54 36 

124 75 36 

Medelvärde  36 
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Resultaten för sanering av kontaminerade kvinnor presenteras i Tabell D6 och 

bygger på att det finns 18 duschar. Ankomsthastigheten var 586 personer per 

timme och det hade skapats ett kontinuerligt flöde genom funktionen efter cirka 

två minuter. För funktionen genomfördes fem simuleringar. 

Tabell D6. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

sanering kvinnor. I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat funktionen efter att 

simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som 

passerat 

Flöde [personer/h] 

93 99 64 

108 123 68 

90 99 66 

108 123 68 

89 99 67 

90 95 63 

120 131 66 

180 202 67 

205 234 68 

100 110 66 

122 139 68 

100 107 64 

120 130 65 

174 194 67 

Medelvärde  66 
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Resultaten för sanering av kontaminerade män presenteras i Tabell D7. 

Förutsättningarna för funktionen är desamma som för sanering av kontaminerade 

kvinnor. I likhet med saneringen för kontaminerade kvinnor skapades ett 

kontinuerligt flöde genom männens sanering efter cirka två minuter. Däremot 

genomfördes endast tre simuleringar för den här funktionen.  

Tabell D7. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

sanering män. I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat funktionen efter att 

simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som passerat  Flöde [personer/h] 

90 105 70 

120 139 70 

95 112 71 

122 143 70 

180 219 73 

229 280 73 

90 105 70 

120 146 73 

180 219 73 

243 295 73 

Medelvärde  72 
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Besökare som antingen hade sanerats eller registrerat kontaminerat gods 

genomgick en andra mätning. Det utfördes tre simuleringar för att bestämma 

flödeskapaciteten genom mätning 2 och resultaten presenteras i Tabell D8. I 

mätning 2 är det endast en person som kan betjänas åt gången och efter cirka två 

minuter hade det skapats ett kontinuerligt flöde genom funktionen. 

Ankomsthastigheten var 586 personer per timme. 

Tabell D8. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

mätning 2. I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat funktionen efter att 

simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som passerat Flöde [personer/h] 

90 36 24 

120 50 25 

180 75 25 

230 97 25 

120 46 23 

180 69 23 

240 95 24 

106 45 25 

122 51 25 

180 75 25 

187 78 25 

Medelvärde  24 
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De besökare som inte var kontaminerade registrerades på plan 1 där det fanns tre 

diskar. I simuleringarna användes en ankomsthastighet på 586 personer per timme 

vilket medförde att det skapades ett kontinuerligt flöde genom funktionen efter 

cirka tre minuter. Resultaten av de tre simuleringarna presenteras i Tabell D9. 

Tabell D9. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

registrering (icke-kontaminerade) plan 1. I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat 

funktionen efter att simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal 

motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som passerat Flöde [personer/h] 

60 150 150 

120 299 150 

180 448 149 

240 597 149 

91 225 148 

120 294 147 

180 442 147 

240 589 147 

63 157 150 

123 308 150 

180 445 148 

Medelvärde  149 
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Resultaten av simuleringarna för informationen presenteras i Tabell D10 och 

bygger på att det finns två diskar. Ankomsthastigheten var 1200 personer per 

timme och det hade skapats ett kontinuerligt flöde genom funktionen efter cirka 

fyra minuter. För funktionen genomfördes tre simuleringar. 

Tabell D10. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

informationen. I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat funktionen efter att 

simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som passerat Flöde [personer/h] 

60 200 200 

90 300 200 

120 402 201 

152 508 201 

62 212 205 

120 405 203 

149 503 203 

61 208 205 

121 409 203 

180 613 204 

Medelvärde  202 
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Flödet för inkvarteringen simulerades två gånger och resultaten presenteras i 

Tabell D11. I simuleringarna användes tre diskar och en ankomsthastighet på 586 

personer per timme, vilket medförde att ett kontinuerligt flöde hade uppnåtts efter 

cirka åtta minuter. 

Tabell D11. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

informationen. I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat funktionen efter att 

simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som 

passerat 

Flöde [personer/h] 

90 105 70 

120 140 70 

180 212 71 

240 281 70 

60 70 70 

120 140 70 

180 205 68 

Medelvärde  70 
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Resultaten av simuleringarna för avregistreringen presenteras i Tabell D12 och 

bygger på att det finns tre diskar. Ankomsthastigheten var 1200 personer per 

timme och det hade skapats ett kontinuerligt flöde genom funktionen efter cirka 

sex minuter. För funktionen genomfördes två simuleringar. 

Tabell D12. Resultat av de simuleringar som genomfördes för att bestämma flödeskapaciteten genom 

avregistreringen. I tabellen återfinns det totala antalet personer som passerat funktionen efter att 

simuleringen kört i ett visst antal minuter samt vilket flöde detta personantal motsvarar. 

Tid [min] Antal personer som passerat Flöde [personer/h] 

30 107 214 

60 207 207 

120 410 205 

180 618 206 

205 705 206 

60 211 211 

120 413 207 

180 614 205 

190 648 205 

Medelvärde  207 
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Bilaga E - Handberäkningar 

I följande bilaga presenteras de fullständiga händberäkningarna vars resultat 

återfinns i kapitel 7. Dessutom presenteras de handberäkningar som ligger till 

grund för resultaten i känslighetsanalysen, kapitel 9, och förbättringsförslagen, 

kapitel 10. För beräkningar som berör valda scenarier, till exempel 

ankomsthastighet och invånarantal, hänvisas till Bilaga C – Beräkningar 

Scenarier.  

E.1 Genomsnittlig flödeskapacitet över samtliga funktioner 

I Tabell E1 och Tabell E2 presenteras de parametrar och beräkningar som ligger 

till grund för varje funktions genomsnittliga flödeskapacitet. De 

ekvationshänvisningar som återfinns i tabellen syftar på ekvationer i kapitel 7 i 

denna rapport. I tabellen förtydligas även vilka grupper av besökare på 

mottagningsplats Sparbankshallen som är avsedd att besöka respektive funktion. 

De diskantal och genomsnittstider som presenteras i tabellen är hämtade från 

övningen den 24 oktober 2013 och återfinns i kapitel 2 respektive kapitel 4. 
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Tabell E1. Beräkning av genomsnittlig flödeskapacitet för respektive funktion. 

Funktion För 

vilka? 

Genom-

snittstid 

för en 

person [s] 

Flödes-

kapacitet per 

disk [Antal 

personer/h] 

(Ekvation 2) 

Antal 

diskar 

eller 

köer 

Total flödes-

kapacitet 

[Antal 

personer/h] 

(Ekvation 3) 

Mätning 1 Konta-

minerade 

461         
     

      ⁄
= 8  2

30
 Min: 

       

Icke 

konta-

minerade 

114         
     

      ⁄
=32 2

30
 Max: 

        

16-64
31

 

Registrering 

1 

Icke 

konta-

minerade 

62         
    

      ⁄
=58 3      174 

Registrering 

2 

Konta-

minerde 

kvinnor  

62         
    

      ⁄
=58 1         

Registrering 

2 

Konta-

minerde 

män 

62         
    

      ⁄
=58 1         

Registrering 

2 

Personer 

med 

konta-

minerat 

gods 

92         
    

      ⁄
=39 1         

 

  

                                                 

30
 I beräkningarna är det totalt två köer för mätning 1, oavsett andelen 

kontaminerade besökare. 

31
 Beror på andelen kontaminerade besökare. 
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Tabell E2. Beräkning av genomsnittlig flödeskapacitet för respektive funktion. 

Funktion För 

vilka? 

Genom-

snittstid 

för en 

person [s] 

Flödes-

kapacitet per 

disk [Antal 

personer/h] 

(Ekvation 2) 

Antal 

diskar 

eller 

köer 

Total flödes-

kapacitet 

[Antal 

personer/h] 

(Ekvation 3) 

Sanering Män 600
32

         
     

      ⁄
=6 18     

     

Sanering Konta-

minerade 

kvinnor 

900
33

         
     

      ⁄
=4 18         

Mätning 2 Sanerade 

män och 

kvinnor 

114         
     

      ⁄
=32 1         

Information Samtliga 19         
    

      ⁄
=189 2      

     

In-

kvarterings-

hjälp 

Samtliga 146         
     

      ⁄
=25 3         

Av-

registrering 

Samtliga 41         
    

      ⁄
=88 3     

     

  

                                                 

32
 Bygger på egen uppskattning att det i genomsnitt tar 10 minuter för en man att 

passera funktionen. Inkluderar tid för att ta av sig kläderna, och eventuellt hantera 

de kontaminerade plaggen, duschrutin samt tid tills personen tilldelats och tagit på 

rena kläder och eventuellt skor i rätt storlek. 

33
 Se föregående fotnot. För kvinnor uppskattas funktionen ta 15 min. 
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E.1.1 Genomsnittlig flödeshastighet vid mätning 1 med olika andel 

kontaminerade 

Då kontaminerade och icke kontaminerade personer har olika långa 

genomsnittstider för att gå igenom mätningsfunktionen, har flödeskapaciteten 

beräknats för de olika kontaminationsandelarna, se Tabell E3. Genomsnittstiderna 

är dock baserade på att 36 procent är kontaminerade och innebär även kötid inne i 

funktionen. Anledningen till de olika tiderna är att icke kontaminerade går igenom 

en mätskärm medan kontaminerade går igenom en första mätskärm, sedan söks av 

med en handenhet och därefter går genom ytterligare en mätskärm. Den 

genomsnittliga tiden för en icke kontaminerad person att passera igenom 

funktionen är 114 s, och för en kontaminerad 461 sekunder. 

Tabell E3. Genomsnittlig flödeskapacitet genom mätning 1 beroende på andelen kontaminerade 

besökare. Genomsnittlig tid för en icke kontaminerad person att passera igenom funktionen är 114 s, 

och för en kontaminerad 461 sekunder. 

Andel 

kontaminerade 

Flödeskapacitet per 

disk/mätskärm [Antal 

personer/h] 

(Ekvation.2) 

Antal 

köer 

Total 

flödeskapacitet 

[Antal 

personer/h] 

(Ekvation 3) 

0 % 3600/114=32 2 32*2=64 

1 % 3600/(0,01*461+0,99*114)=31 2 31*2=62 

10 % 3600/(0,1*461+0,9*114)=24 2 24*2=48 

50 % 3600/(0,5*461+0,5*114)=13 2 13*2=26 

100 % 3600/461=8 2 8*2=16 
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E.2 Total tid för samtliga besökare att passera 

mottagningsplatsen 

I Tabell E4 presenteras de siffror och beräkningar som används för att ta fram 

tiden det tar för att samtliga ska passera mottagningsplatsen i respektive scenario. 

Det totala besöksantalet på varje öppen mottagningsplats beräknas i Bilaga C- 

Beräkningar Scenario. De genomsnittliga flödeskapaciteter som presenteras i 

tabellen är hämtade ur Tabell E1 i föregående avsnitt.  

Tabell E4. Beräkning av den totala tiden för samtliga besökare att passera mottagningsplats 

Sparbankshallen i respektive scenario. 

Scenario Totalt 

besöksantal på 

varje 

mottagningsplats 

Genom-snittlig 

flödes-kapacitet på 

mottagnings-platsen 

[personer/h] 

Tid för samtliga att 

passera igenom 

mottagningsplatsen [h] 

(Ekvation 6) 

1 1050 64 1050/64 = 16 h 

2 1050 62 1050/62 = 17 h 

3 1050 48 1050/48 = 22 h 

4 1050 26 1050/26 = 40 h 

5 1050 16 1050/16 = 65 h 

6 3150 64 3150/64 = 49 h 

7 3150 62 3150/62 = 51 h 

8 3150 48 3150/48 = 66 h 

9 3150 26 3150/26 = 121 h 

10 3150 16 3150/16 = 197 h 

11 5250 64 5250/64 = 82 h 

12 5250 62 5250/62 = 85 h 

13 5250 48 5250/48 = 109 h 

14 5250 26 5250/26 = 202 h 

15 5250 16 5250/16 = 328 h 

16 10500 64 10500/64 = 164 h 

17 10500 62 10500/62 = 169 h 

18 10500 48 10500/48 = 219 h 

19 10500 26 10500/26 = 404 h 

20 10500 16 10500/16 = 656 h 
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E.3 Tid tills vänthallen är full 

I Tabell E5 redovisas beräkningar av hur lång tid det tar innan vänthallen före 

mätning 1 är full. Vänthallen antas vara full när det befinner sig 2036 personer i 

utrymmet enligt avsnitt 7.1.4 i denna rapport. De genomsnittliga flödeskapaciteter 

som presenteras i tabellen är hämtade ur Tabell E1 i avsnitt E.1 medan besökarnas 

ankomsthastighet till mottagningsplatsen beräknas i Bilaga C – Beräkningar 

Scenario. 

I de första fem scenarierna kommer vänthallen aldrig hinna fyllas då 

flödeskapaciteten genom mottagningsplatsen är högre än ankomsthastigheten. 

I samtliga beräkningar av vänthallens fyllnad antas personer anlända med den 

högre ankomsthastigheten, 586 personer per timme, då det antas att 100 procent 

av befolkningen uppsöker en mottagningsplats. Detta sker egentligen endast under 

de 6 första timmarna, och sedan förväntas 388 personer anlända per timme och är 

därför konservativt ifall endast den bofasta befolkningen uppsöker 

mottagningsplatserna. Detta ger en något snabbare uppfyllnad av vänthallen än 

vid ett verkligt scenario, men kan samtidigt motsvara att något fler besöker 

mottagningsplatserna än endast de bofasta som utgåtts från. Sommartid då fler 

personer befinner sig i zonen, bör de framräknande tiderna av tid tills hallen är 

full, cirka halveras. 
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Tabell E5. Beräkning av hur lång tid det tar innan vänthallen före mätning 1 är full. Utrymmet antas 

vara fullt när där befinner sig 2036 personer. 

Scenario Ankomsthastighet 

till mottagnings-

platsen [pers/h] 

Genomsnittlig 

flödeskapacitet 

[pers/h] 

Tid tills vänthallen är full [h] 

(Ekvation 8) 

1 59 64     

     
      

2 59 62     

     
      

3 59 48     

     
     

4 59 26     

     
    

5 59 16     

     
    

6 176 64     

      
    

7 176 62h     

      
    

8 176 48     

      
    

9 176 26     

      
    

10 176 16     

      
    

11 293 64     

      
   

12 293 62     

      
   

13 293 48     

      
   

14 293 26     

      
   

15 293 16     

      
   

16 586 64     

      
   

17 586 62     

      
   

18 586 48     

      
   

19 586 26     

      
   

20 586 16     
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E.4 Känslighetsanalys 

Nedan presenteras de handberäkningar som gjorts i samband med 

känslighetsanalysen. För ekvationer hänvisas till kapitel 7. 

E.4.1 Mätning 1 

I detta avsnitt redovisas beräkningar över varierade genomsnittstider och antal 

mätskärmar i funktionen mätning 1. 

E.4.1.1 Genomsnittstid 

I följande avsnitt presenteras de beräkningar som genomförts för att beräkna hur 

flödeskapaciteten genom mätning beror på genomsnittstiden per besökare. 

Beräkningarna är uppdelade efter hur stor andel av besökarna som är 

kontaminerade och resultaten används i den känslighetsanalys som presenteras i 

kapitel 9. 

E.4.1.1.1 Vid 0 procent kontaminerade 

I Tabell E6 redovisas beräkningar av flödeskapaciteten då noll procent av 

besökarna är kontaminerade. Detta är samma värden och representerar även vad 

som händer ifall genomsnittstiderna i mätning 2 varieras med skillnaden att i 

mätning 2 endast finns en kö och den totala flödeskapaciteten således blir hälften 

så stor som i tabellen nedan. 
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Tabell E6. Beräkning av flödeskapacitet genom mätning 1 för icke-kontaminerade besökare med 

varierande genomsnittstider.  

Scenario Beräkning av 

genomsnittstid 

[sek/person] 

Flödeskapacitet 

per kö [Antal 

personer/h]  

Antal 

köer 

Flödeskapacitet 

[Antal personer/h] 

-80 % 0,2 *110=22     

  
     

2 164*2=328 

-60 % 0,4*110= 44     

  
    

2 82*2=164 

-40 % 0,6*110=66     

  
    

2 55*2=110 

-20 % 0,8*110=88     

  
    

2 41*2=82 

 

Grundsce

nario  

 

110 
    

   
    2 33*2=66 

+20 % 1,2*110=132     

   
    

2 27*2=54 

+40 % 1,4*110=154     

   
    

2 23*2=46 

+60% 1,6*110=176     

   
    

2 20*2=40 

+80% 1,8*110=198     

   
    

2 18*2=36 

+100% 2,0*110=220     

   
    

2 16*2=32 
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E.4.1.1.1 Vid100 procent kontaminerade 

I Tabell E7 redovisas beräkningar av flödeskapaciteten då 100 procent av 

besökarna är kontaminerade. 

Tabell E7. Beräkning av flödeskapacitet över mätning 1 för kontaminerade besökare med varierande 

genomsnittstider. 

Scenario Beräkning av 

genomsnittstid 

[sek/person] 

Flödeskapacitet 

per kö [Antal 

personer/h]  

Antal 

köer 

Flödeskapacitet 

[Antal personer/h] 

-80 % 0,2 *460=92     

  
    

2 39*2=78 

-60 % 0,4*460=184     

   
    

2 20*2=40 

-40 % 0,6*460=276     

   
    

2 13*2=26 

-20 % 0,8*460=368     

   
    

2 10*2=20 

 

Grund-

scenario  

 

460 
    

   
   2 8*2=16 

+20 % 1,2*460=552     

   
   

2 7*2=14 

+40 % 1,4*460=644     

   
   

2 6*2=12 

+60% 1,6*460=736     

   
   

2 5*2=10 

+80% 1,8*460=828     

   
   

2 4*2=8 

 

E.4.1.2 Antal mätskärmar och handenheter 

Nedan genomförs de beräkningar som använts för att se hur flödeskapaciteten 

varierar då tillgängligt antal mätskärmar och handenheter varierar. Beräkningarna 

är uppdelade efter hur stor andel av besökarna som är kontaminerade. 
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E.4.1.2.1 Vid 0 procent kontaminerade 

I Tabell E8 redovisas hur flödeskapaciteten varierar då 0 procent är 

kontaminerade och antal mätskärmar varieras. 

Tabell E8. Beräkningar av flödeskapacitet beroende på antal mätskärmar i mätning 1 vid 0 procent 

kontaminerade. 

Scenario Flödeskapacitet per kö [Antal 

personer/h] 

Antal 

köer 

Flödeskapacitet  

[Antal 

personer/h] 

-1 mätskärm     

   
    

1 33*1=33 

Grundscenario  

2 mätskärmar 

    

   
    

2 33*2=66 

+1 mätskärm     

   
    

3 33*3=99 

 

E.4.1.2.2 Vid 100 procent kontaminerade 

I Tabell E9 redovisas hur flödeskapaciteten varierar då 100 procent är 

kontaminerade och antal mätskärmar och handenheter varieras. 

Tabell E9. Beräkningar av flödeskapacitet beroende på antal mätskärmar och handenheter i mätning 1 

vid 100 procent kontaminerade. 

Scenario Flödeskapacitet per kö 

[Antal personer/h] 

Antal 

köer 

Flödeskapacitet 

[Antal personer/h] 

-2 mätskärmar 

- 1handenhet 

    

   
   1 8*1=8 

Grundscenario  

4 mätskärmar  

+ 2 handenheter 

    

   
   

2 8*2=16 

+ 2 mätskärmar 

+ 1 handenhet 

    

   
   3 8*3=24 

 



E-12 

E.4.2 Registrering 1 

I detta avsnitt redovisas beräkningar över varierade genomsnittstider och 

personalantal i funktionen registrering 1. 

E.4.2.1 Genomsnittstid 

Nedan i Tabell E10 presenteras de beräkningar som genomförts för att beräkna 

flödekapacitet, beroende på genomsnittstiden per besökare, till känslighetsanalys i 

registrering 1. 
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Tabell E10. Beräkning av flödeskapacitet över registrering 1 med varierande genomsnittstider. 

Scenario Beräkning av 

genomsnittstid 

[sek/person] 

Flödeskapacitet 

per kö [Antal 

personer/h]  

Antal 

köer 

Flödeskapacitet 

[Antal personer/h] 

-70 % 0,3*60= 18     

  
     

3 200*3=600 

-50 % 0,5*60=30     

  
     

3 120*3=360 

-30 % 0,7*60=42     

  
    

3 86*3=258 

-10 % 0,9*60=54     

  
    

3 67*3=201 

 

Grund-

scenario 

 

60 
    

  
    3 60*3=180 

+10 % 1,1*60=66     

  
    

3 55*3=165 

+30 % 1,3*60=78     

  
    

3 46*3=138 

+50% 1,5*60=90     

  
    

3 40*3=120 

+70% 1,7*60=102     

   
    

3 35*3=105 

+90% 1,9*60=114     

   
    

3 32*3=96 

+100%  2,0*60=120     

   
    

3 30*3=90 
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E.4.2.2 Personantal 

I Tabell E11 genomförs de beräkningar som använts för att se hur 

flödeskapaciteten varierar med olika personalantal i registrering 1. 

Tabell E11. Beräkningar av flödeskapacitet beroende på personalantal i registrering 1, det vill säga 

polisens registrering på plan 1 för icke-kontaminerade besökare. 

Scenario Flödeskapacitet 

per kö [Antal 

personer/h] 

Personalantal Flödeskapacitet 

[Antal personer/h] 

-1 personal     

  
    

2 60*2=120 

Grundscenario  

3 personal 

    

  
    

3 60*3=180 

+1 personal     

  
    

4 60*4=240 
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E.4.3 Informationen 

I detta avsnitt redovisas beräkningar över varierade genomsnittstider och 

personalantal i funktionen information på plan 1. 

E.4.3.1 Genomsnittstid 

I Tabell E12 presenteras de beräkningar som genomförts för att beräkna hur 

flödeskapaciteten för informationen varierar med genomsnittstiden per besökare 

genom funktionen.  

Tabell E12. Beräkning av flödeskapacitet över information med olika genomsnittstider. 

Scenario Beräkning av 

genomsnittstid 

[s/person] 

Flödeskapacitet per 

kö [Antal personer/h] 

Antal 

köer 

Flödeskapacitet 

[Antal 

personer/h] 

-90 % 0,1 *20=2     

 
      

2 1800*2=3600 

-70 % 0,3*20= 6     

 
     

2 600*2=1200 

-50 % 0,5*20=10     

  
     

2 360*2=720 

-30 % 0,7*20=14     

  
     

2 257*2=514 

-10 % 0,9*20=18     

  
     

2 212*2=400 

Grund-

scenario 
20  

    

  
     2 180*2=360 

+10 % 1,1*20=22     

  
     

2 164*2=328 

+30 % 1,3*20=26     

  
     

2 138*2=276 

+50% 1,5*20=30     

  
     

2 120*2=240 

+70% 1,7*20=34     

  
     

2 106*2=212 

+90% 1,9*20=38     

  
    

2 95*2=190 
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E.4.3.2Personantal 

Nedan i Tabell E13genomförs de beräkningar som använts för att se hur 

flödeskapaciteten varierar med olika personalantal i informationen. 

Tabell E13. Beräkningar av flödeskapacitet beroende på personalantal i informationen. 

Scenario Flödeskapacitet per 

kö [Antal personer/h] 

Personalantal Flödeskapacitet 

[Antal personer/h] 

-1 personal     

  
     

1 180*1=180 

 

Grundscenario  

2 personal 

 

    

  
     2 180*2=360 

+1 personal     

  
     

3 180*3=540 
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E.4.4. Inkvarteringshjälp 

I detta avsnitt redovisas beräkningar över varierade genomsnittstider och 

personalantal i funktionen inkvarteringshjälp. 

E.4.4.1 Genomsnittstid 

Nedan i Tabell E14 presenteras de beräkningar som genomförts för att beräkna 

flödekapacitet, beroende på genomsnittstiden per besökare, till känslighetsanalys i 

inkvarteringshjälpen. 

Tabell E14. Beräkning av hur flödeskapaciteten över informationen varierar med genomsnittstiden för 

varje besökare. 

Scenario Beräkning av 

genomsnittsti

d [sek/person] 

Flödeskapacitet 

per kö [Antal 

familjer/h] 

Antal köer Flödeskapacitet 

[Antal 

familjer/h] 

 

-60 % 0,4*150=60     

  
    

3 60*3=180 

-40 % 0,6*150=90     

  
    

3 40*3=120 

-20 % 0,8*150=120     

   
    

3 30*3=90 

Grund-

scenario 

150      

   
    

3 24*3=72 

+20 % 1,2*150=180     

   
    

3 20*3=60 

+40 % 1,4*150=210     

   
    

3 17*3=51 

+60% 1,6*150=240     

   
    

3 15*3=45 

+80% 1,8*150=270     

   
    

3 13*3=39 

+100% 2,0*150=300     

   
    

3 12*3=36 
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E.4.4.2 Personantal 

I Tabell E15 genomförs de beräkningar som använts för att se hur 

flödeskapaciteten varierar med olika personalantal i inkvarteringshjälpen. 

Tabell E15. Beräkningar av flödeskapacitet beroende på personalantal i inkvarteringshjälpen. 

Scenario Flödeskapacitet per 

kö [Antal personer/h] 

Personalantal Flödeskapacitet 

[Antal familjer/h] 

-2 personal     

   
    

1 24*1=24 

-1 personal     

   
    

2 24*2=48 

Grundscenario 

3 personal 

    

   
    3 24*3=72 

+1 personal     

   
    

4 24*4=96 

+2 personal     

   
    

5 24*5=120 

 

E.4.4.3 Andel som kan uppsöka inkvarteringshjälpen vid olika flöden 

innan flaskhals uppstår 

I Tabell E16 redovisas beräkningar av hur många procent som kan uppsöka 

inkvarteringshjälpen av de som besöker mottagningsplatsen vid olika flöden innan 

en flaskhals uppstår vid denna funktion. Detta kräver alltså att man kan öka på 

flödet på mätningen som utgör flaskhals i dagsläget. I beräkningarna antas det att 

en person utgör ”en enhet”, det vill säga att besökarna får hjälp på 

inkvarteringshjälpen en och en. 
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Tabell E16. Beräkningar av hur stor andel av besökarna som kan uppsöka inkvarteringshjälpen innan 

funktionen kommer att utgöra en flaskhals på mottagningsplats.  

Ifall det lägsta personflödet på 

mottagningsplatsen ökar till 

[personer/h] 

Andel av besökarna som kan uppsöka 

inkvarteringshjälpen innan flaskhals 

uppstår 

80 72/80=0,9 

100 72/100=0,72 

150 72/150=0,48 

200 72/200=0,36 

250 72/250=0,29 

 

E.5 Förbättringsförslag 

I detta avsnitt redovisas de handberäkningar som ligger till grund för de 

förbättringsförslag som presenteras i kapitel 10. Beräkningarna behandlar främst 

vad som händer om kapaciteten genom mätning 1 ökas med hjälp av den nya 

utrustningen och så vidare. 

E.5.1 Flödeskapacitet med ny mätutrustning 

Genomsnittstiden att passera genom de gamla mätramarna uppskattades till cirka 

110 sekunder per ram. Den totala tiden att passera genom två mätramar och 

handenhet uppmättes experimentellt under övningen till en genomsnittstid på 

cirka 460 sekunder. Tiden att gå igenom handenheten beräknas med Ekvation E1. 

T står för tiden och n för antalet mätramar. 

                                      Ekvation E1 

T står för tid, mätt i sekunder, och n står för antalet mätramar. Med hjälp av 

Ekvation 1 beräknas tiden att mätas av med en handenhet enligt följande: 

              
   

      
     

   

      
                           

Ifall det antas att det finns tre handenheter kommer den avgörande tiden för 

kontaminerade vara handavmätningen där tre köer bildas, därför görs förenklingen 
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att mätning av kontaminerade utgörs av tre separata kösystem. Beräkningar över 

flödeskapaciteten redovisas i Tabell E17 nedan. 

Tabell E17. Beräkningar av flödeskapacitet genom mätning 1 med ny utrustning. 

Andel 

kontaminerade 

Genomsnittstid 

[s/person] 

Flödeskapacitet 

per kö [Antal 

personer/h] 

Antal 

köer 

Genomsnittlig 

flödeskapacitet 

[Antal 

personer/h] 

0 %  10     

  
=360 2 360*2=720 

100 %  10+240=250     

   
=14 3 14*3=42 

 

E.5.1.2 Vad motsvarar 720 besökare per timme? 

Enligt tidigare beräkningar i denna bilaga kan mottagningsplats Sparbankshallen 

nå en kapacitet på 720 personer i timmen, om det finns tillräckligt med personal 

och utrustning. För att ge läsaren en uppfattning av vad denna kapacitet innebär 

görs beräkningar av hur stor andel av populationen i den inre beredskapszonen 

som 720 personer i timmen motsvarar. Beräkningarna görs med hjälp av varianter 

av Ekvation C1 och Ekvation C2, vilka återfinns i Bilaga C – Beräkningar 

Scenarier. 

E.5.1.2.1 Alternativ 1 

Alternativ 1 bygger på följande antaganden: 

 50 000 personer befinner sig i zonen 

 Samtliga evakuerar jämnt fördelat under 6 timmar 

 2 mottagningsplatser är öppna 

Det totala antalet personer som kan uppsöka samtliga mottagningsplats varje 

timme beräknas enligt följande: 

                              

             
 

     

 
                 

Antalet personer som varje timme kan uppsöka en av två de öppna 

mottagningsplatserna beräknas enligt: 
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Andel av de som befinner sig i inre beredskapszonen: 

               

Det innebär att om 50 000 personer befinner sig i den inre beredskapszonen och 

två mottagningsplatser är öppna motsvarar en ankomsthastighet på 720 personer i 

timmen cirka 17 procent av alla som befinner sig i den inre beredskapszonen. 

E.5.1.2.2 Alternativ 2 

Alternativ 1 bygger på följande antaganden: 

 21000 personer befinner sig i zonen 

 Samtliga evakuerar jämnt fördelat under 6 timmar 

 1 mottagningsplats är öppen 

Det totala antalet personer som kan uppsöka samtliga mottagningsplats varje 

timme beräknas enligt följande: 

                              

             
 

     

 
                 

Antalet personer som varje timme kan uppsöka en av två de öppna 

mottagningsplatserna beräknas enligt: 

                

Det innebär att om 21 000 personer befinner sig i den inre beredskapszonen och 

en mottagningsplats är öppna motsvarar en ankomsthastighet på 720 personer i 

timmen cirka 21 procent av alla som befinner sig i den inre beredskapszonen. 

E.5.2 Hur snabbt kö byggs upp till övriga funktioner vid ny 

mätutrustning 

Nedan utförs beräkningar av hur flödena till övriga funktioner påverkas då ny 

mätutrustning används. Beräkningarna utförs enligt Ekvation E2.  

                                                                             Ekvation E2 
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Kötillväxt till registrering 1 beräknas med Ekvation E2 enligt: 

        ⁄          ⁄           ⁄  

 

Kötillväxt till inkvarteringshjälp ifall de får hjälp en och en beräknas med 

Ekvation E2 enligt: 

        ⁄         ⁄          ⁄  

 

Kötillväxt till inkvarteringshjälp ifall de får hjälp två och två beräknas med 

Ekvation E2 enligt: 

        ⁄             ⁄          ⁄   

E.5.3 Personalbehov för att kunna hantera 720 personer per timme  

För att beräkna hur många personal som kommer behövas i de övriga 

funktionerna för att höja mottagningsplatsens totala kapacitet till 720 personer i 

timmen vid 0 procent kontaminerade används Ekvation E3. Den aktuella 

flödeshastigheten är 720 personer per timme och n står för antal personal i 

funktionen. I samtliga funktioner utgörs en kö av en personal. Flödeskapaciteten 

per kö beräknas enligt Ekvation 2 i kapitel 7 och dessa beräkningar utförs i avsnitt 

E.1 i denna bilaga.  

                      

                     
           Ekvation E3 

Beräkningarna utförs för ett scenario där inga besökare är kontaminerade och de 

funktioner som då kan komma att utgöra en flaskhals är registrering 1, 

information, inkvarteringshjälp samt avregistrering. Hur många personal som 

krävs i respektive funktion för att hantera en flödeshastighet på 720 personer i 

timmen beräknas i Tabell E18. Beräkningarna bygger på att personer får hjälp en 

och en i inkvarteringshjälpen och att samtliga besökare uppsöker 

inkvarteringshjälpen. Resultaten är avrundade uppåt till närmsta heltal. 
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Tabell E18. Beräkningar av personalbehov för respektive funktion vid en kapacitet på 720 personer 

per timme. Resultaten är avrundade uppåt till närmsta heltal. 

Funktion Personalbehov 

Registrering 1    

  
    

Information    

   
   

Inkvarteringshjälp    

  
    

Avregistrering    

  
   

E.5.4 Tid att passera genom mottagningsplatsen efter kapacitetsökning 

Ifall flödeskapaciteten utökas på mottagningsplatsen, genom ny mätutrustning 

samt mer personal och datorer så att kapaciteten blir 720 personer i timmen vid 0 

procent kontaminerade, kommer den totala tiden för samtliga personer att passera 

igenom att sänkas. Detta kräver stora resursökningar av personal på samtliga 

funktioner. Beräkningarna bygger på att den fastställda andelen besöker en av två 

öppna mottagningsplatser och genomförs enligt ekvation 6 som presenteras i 

kapitel 7. I Tabell E19 redovisas de genomförda beräkningarna. 

Tabell E19. Beräkning av hur lång tid det tar för fastställd andel att passera efter kapacitetsökning till 

720 personer per timme. Beräkningarna utgår ifrån att samtliga besökare är icke-kontaminerade. 

Scenario Totalt 

besöksantal 

per 

mottagnings-

plats 

Genomsnittlig 

flödeskapacitet på 

mottagningsplatse

n [personer/h] 

Hur lång tid krävs för 

att samtliga ska kunna 

passera igenom 

mottagningsplatsen [h] 

(Ekvation 6) 

1 1050 720     

   
=1,5 

6 3150 720     

   
=4,5 

11 5250 720     

   
=7,5 

16 10500 720      

   
=14,5 

 


