OKGs säkerhetskrav
Alla som ska ha tillträde till svenska kärnkraftsanläggningar måste genomgå en behörighetsoch säkerhetskontroll som bland annat syftar
till att förhindra att otillåtna föremål tas in på
skyddsområdet. På OKG har vi i dagsläget tre
olika säkerhetskontroller; gods-, person- och
fordonskontroll.
För att underlätta inpassering
ber vi er tänka på följande:
•
•
•
•
•
•
•

Ha tillträdeshandlingar redo vid inpasseringen
och om tillträdeshandlingar saknas vänd er till
receptionen i Centralentrén
Ta dig till rätt säkerhetskontroll; gods-, personeller fordonskontrollen
Bär alltid OKG-legitimation väl synlig
Följ skyddsvaktens instruktioner
Var medveten om att det finns risk för köbildning vid vissa tidpunkter på dygnet, både vid
person- och fordonskontrollen
Planera ert besök på OKG i god tid innan
avresa
Känna till att det finns otillåtna föremål som inte
får föras in på bevakat område.

Person

Fordon

Alla personer genomsöks med hjälp av metalldetektor och bagageröntgen motsvarande på en
flygplats.

För att få föra in ett fordon på skyddsområdet måste
det först genomgå säkerhetskontroll. Endast fordon
med tjänsteärende medges passage.

•

Du kan komma att bli slumpvist utvald för en extra
säkerhetskontroll bestående av sprängämneskontroll
och utandningsprov där avsökningen vanligtvis tar ett
par minuter.

•

Stanna vid trafikljuset för fordonskontrollen och
kontakta personalen via portelefonen samt invänta
grönt ljus.

•
•

Placera ytterplagg, metallföremål, elektronik, bagage,
OKG-legitimation och mobiltelefon i en plastback på
rullbandet vid säkerhetskontrollen.

Vänligen ha aktuella behörighetshandlingar och
telefonnumret till er kontaktman på OKG nära till
hands innan du anländer till fordonskontrollen. Anmäl
dig i ankomstrummet vid fordonskontrollen för kontroll av behörighetshandlingar.

•

Bärbara datorer öppnas och läggs i en separat
plastback.

•

Alla OKG-anställda och myndighetspersoner har
tillstånd att ta med sig kameramobiler in på bevakat
området.

Endast förare och eventuell eskort får följa med
fordonet genom fordonskontrollen. Passagerare
hänvisas till personkontrollen.

•

Håll fordonet rent, ett nytvättat fordon underlättar
arbetet för skyddsvakterna och för er själva. Håll
förar- och lastutrymmet välstädat och lättavsökt. Ta
bara med det absolut nödvändigaste för att lösa
uppgiften på insidan.

•

Förvissa dig om att alla luckor och fack går att öppna
utan att föremål trillar ut.

•

Husdjur är förbjudna på bevakat område.

•

Fordonet genomsöks, inklusive hyttutrymme, av
skyddsvakt och hundförare med sprängämnessökhund. För en smidig hantering ber vi er att öppna alla
dörrar, bagagelucka, motorhuv samt ut- och
invändiga fack innan avsökningen påbörjas.

•

Föraren genomgår också en säkerhetskontroll.
Placera ytterplagg, metallföremål och bagage i
avsedd plastback.

•

När din behörighet kan styrkas via inläsning på
kortläsare och säkerhetskontrollen genomförts med
godkänt resultat, kan passage genom fordonskontrollen medges.

•

•

Inhyrd personal och tjänstebesök får inte föra in kameramobiler på bevakat område utan avsedd etikett
påklistrad i anslutning till huvudlinsen, vilket utförs av
personalen i receptionen i Centralentrén.

•

Studiebesök får inte föra in kameramobiler på bevakat område.

•

Fotoförbud gäller på OKGs område, fotografering med kameramobil är således inte tillåten. För
fotografering krävs särskilt fototillstånd och godkänd
kamera.

Inpassage
Gods
Allt inkommande gods genomsöks med hjälp av
bland annat metalldetektor, bagageröntgensystem
och sprängämnessökhund för att säkerställa att
inga förbjudna föremål förs in på bevakat område.
•

Vänligen ta hänsyn till arbetande personal och
lösgående arbetshundar. Iaktta försiktighet och
följ trafikreglerna.

•

Vid avbruten inpassage innan säkerhetskontrollerna
ska utläsning ske på kortläsare placerad innan glaskarusellerna för utpassage. Detta för att möjliggöra
en kommande inpassage.

Utpassage
Person
Vid utpassage genom säkerhetskontrollen sker en
utförselkontroll. En radiologisk avläsning sker vid
rotationsgrindarna för att säkerställa att inget kärnämne/kärnavfall olovligen förs ut från anläggningen.
•

Om larm uppstår i samband med utpassage följ
skyddsvaktens anvisningar

•

Efter godkänd avsökning sker utläsning via kortläsaren och utpassage via rotationsgrindarna

•

Begär intyg vid utförd röntgen på sjukhus då det kan
orsaka larm vid utpassage.

Fordon
Vid avresa sker en utförselkontroll i fordonskontrollen. En radiologisk avläsning sker för att
säkerställa att inget kärnämne/kärnavfall olovligen
förs ut från anläggningen.
•

När avresa önskas påkallar ni skyddsvakternas uppmärksamhet via porttelefonen placerad på väggen
mellan portarna, vid fordonskontrollen

•

Vid grönt ljus kör långsamt in i fordonskontrollen

•

Om larm uppstår i samband med utpassage följ
skyddsvaktens anvisningar

•

Efter godkänd avsökning sker utläsning av föraren
via kortläsare samt i förekommande fall återlämnande av tillträdeshandlingar till skyddsvakten i fordonskontrollen

•

Vid grönt ljus kör ut genom fordonskontrollen.

Förbjudna föremål att föra in
på bevakat område:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla typer av föremål som kan, eller ger sken av
att kunna, skjuta/kasta iväg projektil och vålla
skada
Kastvapen
Sprängämnen, tändhattar och detonatorer
Tillhyggen
Vapen och vapenattrapper
Ammunition
Knivar
Verktyg
Brännbara vätskor*
Kemikalier*
Gaser, sprayer och trycksatta kärl*
Utrustning med kamerafunktion**.

* Särskilt tillstånd erfordras i förekommande fall.
** Särskilda regler gäller.
För följande föremål kan tillstånd ges om yrkesutövning
kräver det:
•
•
•

Civila sprängämnen
Kamera
Kniv.

Följande föremål ska i normala
fall hanteras via OKGs godsmottagning:
•
•
•

Brännbara vätskor
Kemikalier
Gaser, sprayer och trycksatta kärl.

Säkerhetskontroll
för tillträde till OKG

