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Sverigebesök 2 – Ledningscentral
Oskarshamn, LCO
Ledningscentral Oskarshamn, LCO, är endast avsedd för beredskapsändamål, så som
vid extraordinär händelse när beredskapsorganisationen etableras samt vid övning och
utbildning för beredskapsorganisationen
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Efter att ha sett och upplevt konsekvenserna av haverierna i Fukushima och de åtgärder som
japanerna har genomfört, ville vi se en svensk ledningscentral. Ur säkerhetsperspektiv är det
väldigt intressant och lärorikt.

Bakgrund
Den uppdaterade föreskriften SSMFS 2014:2 innebär utökade krav, mycket p.g.a. olyckan i Japan men mycket
arbete var redan igång innan händelsen. Även Lagar och interna krav har bidragit till att föreskriften
uppdaterats.

Besök
Vi mottogs av OKGs Beredskapskoordinator Jan Olofsson utanför lokalen. Lokalen är bara tillgänglig för
beredskapsorganisationen, men byggnaden delas av den lokala polisen. Entrén är ombyggd för att uppfylla
dessa krav men även för gammaramen ska fungera.
Jan Olofsson ansvarar för utbildning inom beredskap/övning men även teknik/utrustning i LCO samt utbildning
av VHI. Jan har tidigare jobbat inom militären och andra beredskapsorganisationer.
Besöket började med en kort rundvandring i lokalerna som innehåller kontor, möteslokaler samt förråd. Det
finns även ett kök med fikarum.
Lokalerna ska vara alltid driftklara och iordningställda samt vara omedelbart tillgängliga för
beredskapsändamål.
Det finns två så kallade ledningscentraler dit beredskapsorganisationen kan kallas vid en extraordinär händelse.
Den ordinarie ledningscentralen, Kommandocentralen (KC), finns på OKG, men som ett alternativ finns även
en ledningscentral inne i Oskarshamn, LCO.
Det är vakthavande ingenjör (VHI) eller skiftchef som bestämmer när beredskapsorganisationen ska kallas in.
Det kan exempelvis vara vid en driftstörning på någon av anläggningarna, vid intrång eller hot, brand,
miljöolycka eller vid större personolycksfall. VHI har en inställelsetid på 30 minuter medan övriga i
beredskapsorganisationen förväntas vara på plats inom 2 timmar. När beredskapsorganisationen kallats in
upprättas en stab bestående av medarbetare som behövs för att hantera krisen eller händelsen. Arbetet i denna
tillfälliga organisation kan exempelvis handla om att i beredskapsorganisationen ingår följande funktioner:
vakthavande ingenjör (VHI), stabschef, områdesledare (OL), anläggningsledare (AL), strålskyddsledare (SL),
serviceledare (SEL), informationsledare (IL). OL är chef över beredskapsorganisationen och leder alla insatser.
Oftast tillsätts rollen som stabschef av VHI. Inom beredskapsorganisationen finns också ett beredskapsstöd som
på olika sätt stödjer de olika funktionerna. Vissa medarbetare inom OKG är uttagna för särskilda uppgifter men
alla anställda på OKG kan komma att kallas in om det inträffade kräver en speciell insats från någon.
Dokumentationen för beredskapsorganisationen ska vara utformad så att den utgör ett stöd och medger
flexibilitet. Den ska vara samordnad med det fysiska skyddet och berörda myndigheter. Utrustningen i denna
lokal är också mycket modern med finesser som gör det möjligt att se och höra samt beskriva för många även
från andra rum eller lokaler. Utrustningen är noga utvald och skall vara snabb att använda även för nybörjare
samt experter. För den som är utbildad i utrusning finns många mögligheter. Lokalen är mycket strukturerad
och varje kontor är lika utformade.
Länsstyrelserna i kärnkraftslänen genomför med några års mellanrum en större övning inom
kärnenergiberedskapen i Sverige, KKÖ. Länen alternerar med att arrangera denna övning som främst inriktas
på att pröva beredskapen mot en nödsituation vid det egna kärnkraftverket. Övningarna planeras i samverkan
med grannlän och övriga län med kärnkraftverk samt berörda myndigheter och andra aktörer. I SAMÖ,
samverkansövningar, övas även samhällets fältenheter i praktiska moment. På regional nivå styrs övningarna
av länens behov och av ekonomiska eller personella resurser. Övningarna syftar till att utveckla och fördjupa
samverkan mellan berörda aktörer. Övningsansvarig länsstyrelse ska svara för övningens planering,
genomförande och utvärdering samt återkoppling av erfarenheter till beredskapsarbetet. OKG medverkar vid
planeringen av övningarna i Kalmar län och samövar med Länsstyrelsen i Kalmar.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Då krav och behov av beredskapsorganisationer är relativit nya eller ändrade ger det ett stort mervärde för vårt
nätverkande.

Reflektion mot temat
Efter att ha sett och upplevt konsekvenserna av haverierna i Fukushima och de åtgärder som
japanerna har genomfört, ville vi se en svensk ledningscentral. Ur säkerhetsperspektiv är det
väldigt intressant och lärorikt. Detta gjorde att vi kunde knyta ihop säcken

Tips
Var ute i god tid med att boka samt ha tid på er under besöket. Sedan kan en lite gåva självklart uppskattas.

