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Sammanfattning

Under en tretton månaders period ~ mars 1985 till mars 1986 — har

invånarna i en del av beredskapsområdet runt Forsmarks kärnkraftverk

(riktnummerområde 0294) hört telefonlarmen sju gånger. Det har varit

tre provlarm och fyra falska larm.

Docent Örjan Hultåker, vid institutet för Studier av Säkerhet, har på

uppdrag av statens strålskyddsinstitut (SSI) studerat hur allmänhetens

beredskap för kärnkraftsolyckor har påverkats av larmen. Han har även

undersökt kontakterna mellan kärnkraftverket i Forsmark,

länsalarmeringscentralen i Uppsala, lokalradion Radio Uppland och berörda

myndigheter.

En större undersökning genomfördes i januari 1986 före det provlarm

och det falska larm som utlöstes den 3 respektive 6 mars. Den

undersökningen är ännu inte avrapporterad. För att utröna om beredskapen

försämrats ytterligare av det falska larmet i mars 1986, uppdrog SSI åt

Studier av Säkerhet att göra en kompletterande undersökning. Den redovisas

i denna rapport.

Under några dagar efter falsklarmet den 6 mars intervjuades 118 hushåll

per telefon. Svarsbenägenheten var 96 procent. Svaren har jämförts med

101 intervjuer som i januariundersökningen gjordes i samma område.

Dessutom intervjuades ånyo företrädare för kärnkraftverket,

länsalarmeringscentralen, Radio Uppland och berörda myndigheter. Hela

undersökningen var avslutad inom en vecka efter det falska larmet.

Inom 15 minuter efter det att larmet hade utlösts, meddelade Radio

Uppland i sin ordinarie sändning, att det hade inträffat ett falskt larm

vid Forsmarks kraftstation. Snabbheten berodde bl a på, att privatpersoner

inom loppet av några få minuter ringde till Radio Uppland, Tierps

polisdistrikt och kraftverket. De som tog emot telefonsamtalen reagerade

snabbt och effektivt.

Sex av tic hushåll hörde det falska larmet den 6 mars, och nästan alla

uppfattade genast, att det var ett larm från Forsmarks kraftstation. Två



av tre trodde att det var ett falskt larm eller ett provlarm; färre än en

av tjugu trodde att det var ett larm på grund av verklig fara. Vid ett falskt

larm i november, var det fler som trodde att det verkligen var fara å

färde. Tilltron till alarmer ingen har således minskat med det ökade antalet

larm.

Nästan ingen stängde dörrar eller fönster vare sig vid larmet i november

eller vid det i mars. Fyra av fem hushåll lyssnade dock på lokalradion

vid båda tillfällena.

Alla som lyssnade på Radio Uppland fick dock inte den vägen reda på

att det var ett falskt larm den 6 mars. Många var inte villiga att vänta

en kvarts timme för att få besked. En av fyra fick därför reda på att det

hade inträffat ett falskt larm (och inte ett larm på grund av verklig fara)

först då de följande dag läste tidningen. Andra fick veta det först då

intervjuarna berättade det.

Sju av tio tror, att det kommer fler falska telefonlarm, och bara en

av tio skulle tro att det vore verklig fara om han hörde ett nytt telefonlarm.

Det är en minskning jämfört med i januari. De flesta skulle kontrollera

larmet innan de stängde fönster och dörrar vid ett nytt larm.

Resultaten i denna undersökning bygger på få intervjuer eftersom

falsklarmet i mars bara berörde ett fåtal bofasta hushåll. Resultaten måste

därför tolkas med stor försiktighet.



Inledning

Om en olycka skulle inträffa vid något av de fyra svenska kärnkraftverken

eller om det finns risk för en olycka, skall allmänheten larmas genom

tyfoner utomhus och genom en särskild telefonsignal. Larmen skall nå

alla som bor och vistas inom ett beredskapsområde som begränsas av en

radie tolv till femton kilometer från kraftverken. Teiefonlarmet består

av korta signaler, som ringer under 30 sekunder. När allmänheten hör

larmsignalerna skall de gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler

samt lyssna på radions kanal 3 där lokalradion skall informera om det

inträffade.

Telefonlarmet vid Forsmarks kraftstation togs i bruk 1982, och det

har allt sedan dess drabbats av störningar. Minst fem falsklarm har inträffat,

fyra under de senaste nio månaderna. Efter de två falsklarm som inträffade

t november och december 1985, fick Studier av Säkerhet i uppdrag at t

undersöka allmänhetens reaktioner till det inträffade och hur falsklarmen

har påverkat beredskapen. Vidare skulle en analys göras av allmänhetens

kontakter med myndigheter när det inträffar falsklarm, samt kontakterna

mellan myndigheter sinsemellan. Innan den undersökningen ännu hunnit

avrapporteras, inträffade ett nytt falsklarm den 6 mars, men det berörde

bara en mindre del av beredskapsområdet — abonnenter inom

riktnummerområde 0294. Tre dagar före falsklarmet den 6 mars,

genomfördes ett provlarm inom hela beredskapsområdet — dvs.

telefonlarmet utlöstes avsiktligt hos alla abonnenter inom

beredskapområdet, både till dem med riktnummer 0173 (de flesta) och

till dem med riktnummer 0294.

1 anledning av provlarmet den 3 mars och falsklarmet den 6, fick Studier

av Säkerhet som tilläggsuppdrag att undersöka dessa larm. Det är den

undersökningen som redovisas i denna rapport. Slutrapporten från den

större undersökningen är ännu inte helt färdig.

Syfte

Preliminära resultat från en undersökning i januari !986 visar, att



beredskapen vid Forsmark har påverkats av falsklarmen. Bland dem som

den 28 november 1985 hörde telefonlarmet trodde en av tyra (23 procent),

att det var fråga om en verklig fara. Den andelen är i och för sig oroande

låg, men vid larmet i december hade andelen sjunkit ytterligare; bara

var tionde (elva procent) trodde att det var ett larm om verklig fara.

I november trodde två av tio (aderton procent) att de hörde ett falsklarm,

och i december var det tre av tio (29 procent), som trodde detsamma.

Allmänheten hade redan vid januariundersökningen tappat tilltron till

alarmeringssystemet. En majoritet trodde att det skulle inträffa fler larm.

Efter falsklarmet den 6 mars har Studier av Säkerhet undersökt, om

allmänhetens beredskap ytterligare har försämrats på grund av de senaste

larmen (såväl provlarm som falsklarm). Vidare har en genomgång gjorts

av allmänhetens kontakter med myndigheter och lokalradion, samt mellan

myndigheter och lokalradion.

Undersökningens genomförande

På eftermiddagen torsdagen den 6 mars fyra timmar efter det att larmet

hade utlösts) påbörjades undersökningen. De flesta berörda myndigheter

och lokalradion kontaktades samma kväll eller påföljande morgon. I ett

urval om 124 telefonabonnenter intervjuades 118, de flesta före söndag

kväll den 9 mars. Ingen vägrade att deltaga i undersökningen, men det

var omöjligt att få kontakt med fem abonnenter. Svarsfrekvensen var

96 procent. Av de intervjuade är 65 kvinnor och 53 män. Alla bodde inom

riktnummerområde 0294, eftersom inga andra telefonabonnenter berördes

av falsklarmet den 6 mars.

För en närmare beskrivning av urval, datainsamling, frågeformulär

och övriga tekniska detaljer hänvisas till appendix.

Tidigare larm

Telefonlarmet vid Forsmarks kraftstation installerades 1982, och det



första faUklarmet inträffade redan innan televerket hade hunnit lämna

över anläggningen till kunden. Det falsklarmet drabbade samtliga

telestationer inom beredskapsområdet (även riktnummerområde 0294).

Nästa falsklarm skedde den 12 juni 1985, då enligt televerket bara en

telestation drabbades inom riktnummerområde 0294. Det var

telefonabonnenterna i Konradslund som hörde larmet, och de utgör

huvuddelen av de bofasta abonnenterna inom beredskapsområdets 0294-

del. 1 övriga delar av riktnummerområde 0294 (beredskapszonen) finns

de flesta telefonabonnemangen i fritidshus.

Ett tredje falsklarm inträffade den 28 ne/ember 1985, vilket berörde

samtliga telestationer inom beredskapsområdet, såväl riktnummer 0294

som 0173. Inom en månad -- den 20 december ~ inträffade det fjärde

falsklarmet. Enligt uppgift från televerket berörde det bara

riktnummerområde 0173. Vid telefonintervjuer uppger dock ett stort antal

abonnenter att de hörde även detta falsklarm.

Det senaste larmet skedde den 6 mars 1986, klockan 12.07, och det

drabbade bara abonnenter inom den inre beredskapszonen med riktnummer

0294. När denna rapport skrivs är det ännu oklart varför larmet utlöstes

den 6 mars. Det skedde i samband med att televerket arbetade med

reparation av en telestation inom riktnummerområde öl73, som inte

berördes av falsklarmet. Reparationsarbetet skulle avhjälpa ett fel på

den reviderade kodsignalering som införts just i syfte att förhindra

falsklarm.

Förutom de fem falsklarmen har telefonlarmet provats tre gånger,

varvid telefonerna har ringt hos de berörda abonnenterna. De tre provlarmen

skedde den 4 mars och den 2 september 1985 samt den 3 mars 1986. Larmet

den 3 mars utlöstes klockan 19.00. Det skedde på kvällstid för att ej störa

datatrafiken. Tyfonlarmen provas klockan 15.00 på eftermiddagen.

Provlarmet den 3 mars hade annonserats i ett lokalt sexton sidigt

reklamblad "Annonsbladet," som delas ut till samtliga hushåll i norra och

östra Uppland. De som bor i det inre beredskapsområdets vid Forsmark

norra del fick, enligt reklambladets redaktion, den norra editionen den
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27 februari (fem dagar före provlarmet). De som bor i beredskapsområdets

östra del fick bladets östra edition den 26 februari (sex dagar före larmet).

Radio Uppland (lokalradion) berättade om telefonlarmet i alla ordinarie

sändningar under måndagen den 3 mars. Under sändningen klockan 15.00,

berättade man dessutom om det prov av tyfonlarmet som skedde just

vid det klockslaget.

Om ett larm (falskt eller pga verklig fara) utlöstes, skulle allmänheten

få information via Radio Uppland. Falsklarmet den 6 mars inträffade

under pågående sändning, varför Radio Uppland kunde berätta om

falsklarmet redan efter mindre än en kvarts timme.

Vid provlarmet den 3 mars var lokalradiostationen inte bemannad, och

allmänheten fick ingen information om provet sedan larmet hade utlösts.

Tidigare under dagen hade de dock informerats via radio.

Kontakter i anslutning till falsklarmet

Vare sig kraftstationen i Forsmark eller länsstyrelsen (som har ansvaret

för beredskapen) får med automatik reda på att det har inträffat ett

falsklarm. De måste alla vänta på att allmänheten ringer och berättar.

Telefonerna vid kärnkraftverket är inte anslutna till telefonlarmet.

Kärnkraftverket

Falsklarmet den 6 mars inträffade klockan 12.07. Inom tio minuter

(ungefär 12.15) ringde en person, som bor i Ängskär, till kärnkraftverket.

Denne kopplades tili en ingenjör med ansvar för haveriberedskapen. Genom

utfrågning fick ingenjören reda på vilket telefonområde som berördes,

men kunde inte få klarhet i larmets längd. Ytterligare ett samtal kopplades

omgående till samme ingenjör, som frågade varifrån personen ringde och

vilket telefonområde som berördes.

Ingenjören ringde till kraftverkets bevakningscentral, meddelade att

ett larm hade utlösts och uppmanade centralens personal att följa planen.

Klockan 12.20, inom fem minuter sedan det första telefonsamtalet hade



kommit från allmänheten, ringde kraftverkets bevakningscentral till

länsalarmeringscentralen i Uppsala (LAC). Kärnkraftverket fick tz emot

fem samtal från allmänheten, de två sista som ringde fick redan i växeln

reda på att det gällde ett falsklarm. Dessutom ringde ett antal journalister

till kärnkraftverket.

Länsalarmeringscentralen.

Då kärnkraftverket klockan 12.20 hade ringt till länsalarmeringscentralen

i Uppsala (LAC), motringde LAC för att, enligt sin instruktion, få samtalet

bekräftat. Därefter ringde man till Radio Uppland och länsstyrelsen. Såväl

länsstyrelsen som Radio Uppland kände redan till larmet.

Länsalarmeringscentralen fick inte ta emot några samtal från allmänheten.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen fick reda på larmet genom att länsrådet hörde lokalradions

meddelande. Lokalradion hade redan tidigare försökt att få kontakt med

länsstyrelsens ansvarige beredskapshandläggare, men han var på lunch.

Han informerades av länsrådet. Ingen privatperson ringde till länsstyrelsen

i anledning av larmet den 6 mars.

Polisen

Tre minuter efter det att falsklarmet hade utlösts (ungefär klockan

12.10), ringde en privatperson från Barknåre till polisen i Tierp, som då

inte ännu kände till larmet. Polisen ringde till kärnkraftverkets

bevakningscentral, som då just hade fått vetskap om larme*. Den person

som först hade ringt polisen, kontaktades ånyo av polisen, som per telefon

berättade, att det rörde sig om ett falsklarm. Vakthavande befäl ringde

till Radio Uppland. Polisen i Tierp fick ta emot ett telefonsamtal från

en privatperson.

Polisstationen i Östhammar, som hör till Tierps polisdistrikt, kontaktades

ej av allmänheten. Där fick man reda på falsklarmet genom lokalradions

sändningar.

Östhammars kommun

Ingen privatperson kontaktade vare sig Östhammars kommunalkontor

eller brandförsvaret i kommunen; de har gemensam telefonväxel. Både
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kommunalkontoret och brandförsvaret fick reda på falsklarmet genom

att lyssna på lokalradion.

Televerket

Den teletekniker som främst sköter televerkets del av larmanläggningen,

fick vetskap om larmet på eftermiddagen. Länsstyrelsens

bered6kap6handläggare ringde upp teleteknikern. Linjemästaren läste

om larmet i tidningen dagen efter att det inträffat.

Radio Uppland

Lokalradion var den institution som snabbast fick reda på att ett falsklarm

hade utlösts — innan kärnkraftverket, LAC, polisen eller länsstyrelsen

kände till att något hade inträffat. Två minuter efter larmet (ungefär

klockan 12.09) ringde en privatperson till Radio Uppland, vars lunchprogram

just då sändes. Samtalet kopplades till redaktionen, varifrån man genast

ringde länsstyrelsens beredskapshandläggare, vilken dock var på lunch.

En reporter ringde till polisen i Tierp, där man ännu inte visste om vad

slags larm det rörde sig. Efter att ha kontaktat kärnkraftverkets

bevakningscentral, ringde polisen tillbaka till Radio Uppland.

En tredje reporter ringde till kärnkraftverket, samtidigt som man därifrån

ringde till Radio Uppland för att meddela att ett falsklarm hade utlösts

inom ett område av beredskapszonen med riktnummer 0294.

Radio Upplands växel tog emot mellan sex och åtta telefonsamtal från

privatpersoner i anledning av falsklarmet. Fler kan ha ringt efter det

att växeln stängde för lunch, ungefär tjugu minuter efter larmet (klockan

12.25). Två av samtalen kopplade telefonisten till redaktionen. Övriga

privatpersoner fick av växeltelefonisten reda på att det hade inträffat

ett falsklarm, och att ett meddelande skulle sändas i radio. Det skedde

ungefär klockan 12.20, dvs. ungefär en kvart efter det att larmet hade

utlösts.

Kontaktvägarna tiden närmast efter det falska telefonlarmet den 6

mars framgår av Figur 1.
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Andel som hörde larmen

Telefonabonnenterna inom den del av beredskapszonen som har

riktnummer 0294, fick frågan om någon i hushållet hade hört det falska

telefonlarmet den 6 mars. I sex av tio hushåll (64 procen*-) hade åtminstone

en person hört larmet; Tabell 1. Två av dem som hört larmet, hörde bara

dess sista signal, när de var på väg in i sin bostad. De trodde att någon

försökt ringa til! dem, varför de hörde larmet utan att förstå att det var

ett larm. Den 6 mars var telefonerna trasiga i två hem, och man kunde

inte där höra larmet.

Tabell 1: Andel av telefonabonnenterna som hörde de falska larmen den
6 mars respektive den 20 december. Procent.

Falsklarm
6 mars 20 december

Hörde larmet 64 42
Hörde ej larmet 36 58

Bastal 118 92

En betydligt lägre andel hörde larmet den 20 december. Bara drygt

var fjärde (42 procent) sade sig ha hört det larmet, som inte med absolut

säkerhet nådde ut till samtliga med riktnummer 0294. Enligt televerket,

skulle ingen med det riktnumret ha hört larmet.

Med det urvalsförfarande som användes vid de båda undersökningarna,

är det inte möjligt att ange hur många hushåll som hörde larmen den 28

november respektive den 3 mars; se Appendix 1.

Hur man uppfattade larmsignalen

En mycket stor majoritet av dem som hörde larmen förstod genast att

det gällde ett larm från Forsmarks kärnkraftverk; Tabell 2. Andelen har

dock ökat succesivt ju större erfarenhet allmänheten har fått av
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telefonlarmen. I mars visste praktiskt taget alla att telefonsignalerna

gällde Forsmarksverket (96 procent vid provlarmet den 3 mars och 95

procent vid falsklarmet den 6 mars). I november var det en av åtta (femton

procent), 6om inte genast förstod att det gällde kärnkraftverket, och

fortfarande i december var det lika många som inte genast insåg det (femton

procent). Det är dock viktigt att komma ihåg att larmet i december var

mycket kort, bara fyra till fem sgnaler mot normalt 30 sekunder. Bland

dem som inte genast förstod att det var ett larm från Forsmark, trodde

en majoritet att det var fel på deras telefon eller att någon försökte ringa;

fyra personer (men inte samma) i november och december samt två den

6 mars.

Tabell 2: Andel som genast visste att de gällde ett larm från Forsmark,
då de hörde telefonlarmet. Procent.

Förstod genast
Förstod ej genast

Bastal

6
mars

95
5

75

3
mars

96
4

72

20
december

85
15

39

28
november

86
15

62

Redan i november var det många som ej trodde att larmet innebar verklig

fara. De flesta trodde, att det gällde ett provlarm eller ett falsklarm,

trots att det inte i själva signalen fanns något som talade emot att det

var ett larm om verklig fara. I november trodde bara en av fyra (25 procent),

att det var ett larm på grund av verklig fara. Den andelen hade sjunkit

till en av tio (elva procent) i december, och till en av 25 (fyra procent)

i mars. Antalet intervjuade personer är litet, men utveckligen är tydlig.

Falsklarmen ledde till att alltfler betvivlade allvaret då ett larm ljöd.

Andelen som trodde att det gällde ett falsklarm, ökade från en av fyra

(25 procent) i november till nästan varannan (44 procent) i mars. Särskilt

bör uppmärksammas, att så många som en av sju (fjorton procent), trodde

att det var ett falsklarm även vtd provlarmet, trots att provlarmet hade

annonserats både t lokalradion och i det lokala reklambladet. Ytterligare
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en av tio (tio procent) var tveksamma huruvida de hade hört ett provlarm

eller ett falsklarm.

Bara tre av fyra (74 procent) trodde att det var ett provlarm, då de

hörde telefonlarmet den 3 mars. Den andelen skall jämföras med at t var

tredje person felaktigt trodde, at t de hörde ett provlarm också i november

och december (34 respektive 33 procent). Vid falsklarmet den 6 mars trodde

en av fyra (26 procent), att det rörde sig om ett provlarm.

Tabell 3: Andel som trodde att de hörde ett larm på grund ov verklig fara,
ett provlarm eller et t falskt larm. Procent.

Larm pga verklig fara
Provlarm
Falsklarm
Falsk- eller provlarm
Annat än larm

Bastal

6
mars

4

26
44

II
4

73

3
mars

0

74

14

10

3

72

20
december

11
33
19

25
11

36

28
november

25

34

25

9

8

53

Vid de fyra larmen har mellan var fjärde och var tionde person trott,

att det var ett falsk- eller provlarm utan att veta vilket. Även dessa ingår

i den grupp som ej korrekt uppfattade larmen. Andelen som trodde att

det antingen rörde sig om ett falsk- eller provlarm, ökade från november

till mars, med undantag för provlarmet den 3 mars, då redan innan larmet

utlöstes, en stor grupp visste at t det gällde ett provlarm.

Bland dem som trodde att telefonsignalerna var något annat än ett

larm, uppfattade många att det var fel på telefonerna eller att någon

försökte ringa. På grund av alla de larm (provlarm och falsklarm) som

utlösts under 1985 och början av 1986, har nästan alla lärt sig att

larmsignalen har med kärnkraftverket att göra (Tabell 2). Tyvärr har alltfler

också lärt sig, att larmen inte betyder verklig fara. De uppfattar

larmsignalerna som falsklarm, provlarm eller tvekar om vad slags larm

det är.
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Vtdngna åtgärder

Hushållen i beredskapszonen har fått en broschyr, där de b! a uppmanas

att lyssna på lokalradion vid larm från kärnkraftverket i Forsmark. Vid

samtliga tre falska larm var det en majoritet som lyssnade på radion.

Radiolyssnandet har varken ökat eller minskat; Tabell 4.

Tabell 4: Andel som lyssnade på radion sedan de hört telefonlarmet. Procent.

6
mars

80
20

3
mars

20
80

20
december

59
41

28
november

78
22

Lyssnade
Lyssnade ej

Bastal 74 70 37 60

Andelen som lyssnade på radio var givetvis mindre vid provlarmet den

3 mars än vid de tre falsklarmen; många visste i förväg, att det var ett

provlarm. Likval lyssnade en av fem (tjugu procent) på radion. De flesta

bland dem scm lyssnade på radion, var personer som inte kände till att

det skulle sändas ett provlarm. Radion sände ingen information direkt

efter provlarmet, men så bör ske i framtiden.

Enligt den broschyr som har delats ut till hushållen, skall man vid ett

larm stänga dörrar, fönster, ventiler och liknande för att hindra förorenad

luft från att tränga tn. Det skall man göra omedelbart när man hör larmet;

man skall inte vänta till dess att man uppmanas att stänga.

Den andel som stängde dörrar, fönster eller ventiler var mycket låg

redan vid falsklarmet den 28 november, då nästan ingen gjorde det (fem

procent); Tabell 5. Någon ökning har inte skett därefter. Något fler

funderade på att stänga, men det behövdes inte därför att allt redan var

stängt (sexton procent vid falsklarmet den 6 mars). Vid samtliga larm
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lät fyra av fem bli att stänga därför att de inte tänkte på det eller därför

att de ansåg det onödigt (83 procent vid falsklarmet den 6 mars).

Tabell 5: Andel som stängde dörrar, fönster, ventiler eller liknande för
att hindra förorenad luft från att komma in. Procent.

6
mars

20 28
december november

Stängde
Funderade på att stänga,
men allt var redan stängt
Nej, tänkte inte på det,
eller ansåg det onödigt

Bastal

1

16

83

75

8

5

87

39

5

11

84

62

Det är inte så att allmänheten saknar kunskap om att man skall stänga.

I en tidigare undersökning vid kärnkraftverken i Barsebäck och Ringhals,

ombads de intervjuade att räkna upp de åtgärder som man skall vidtaga

vid en kärnkraftsolycka. Tre av fyra kunde då spontant ange att man skall

stänga dörrar, fönster, fläktar, ventiler och dylikt. Det finns ingen anledning

att antaga, att befolkning vid Forsmarksverket skulle ha sämre kunskap.

Se Örjan Hultåker, "Allmänheten och beredskapen runt kärnkraftverken,"

utgiven av statens strålskyddsinstitut 1984 (a 84-19). Falsklarmen torde

ha bidragit till den låga andelen personer som stänger.

Hur man fick reda på att larmen var falska

De som hade hört de tre falska larmen ombads ange hur de fått

information om att larmen var falska. Vid samtliga tre falska larm hade

drygt varannan person fått informationen genom lokalradion i kanal 3

(59 procent den 6 mars); Tabell 6. Trots att så många fick informationen

via lokalradion, kan det synas förvånande att inte fler fick det. Av Tabell

4 framgår, att hela 80 procent lyssnade på lokalradion. Vid intervjuerna

med radiolyssnarna har framkommit, att de inte alla hade tålamod att
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vänta till dess radion informerade om falsklarmet. Den 6 mars kom

informationen inom en kvart, vilket var snabbt. Det berodde på att

redaktionen var bemannad, och att man redan var i sändning då larmet

skedde. På natten skulle det kunna ta betydligt längre tid att nå ut med

ett meddelande om falsklaim. Bidragande till allmänhetens bristande

benägenhet att vänta ut lokalradions meddelanden, var tvivels utan de

många falsklarmen. Många trodde att det var ett falsklarm redan då de

hörde larmen, och de var inte tillräckligt angelägna att få detta faktum

bekräftat.

Tabell 6: Hur man fick reda på att det var ett falskt larm. Procent.

Genom lokalradion
Läste det i tidningen
Hörde det av familjemedlem
eller av bekanta
Fick besked av myndighet
eller av kärnkraftverket
Brydde sig inte om
att ta reda på
Annat

Bastal

6
mars

59
18

10

3

5
4

74

20
december

57
17

17

--

3
6

35

28
november

59
12

15

5

3
5

59

En av fem (aderton procent) som hörde falsklarmet den 6 mars, fick

reda på att det var ett falsklarm först dagen efter genom att läsa tidningen.

Det har skett en svag ökning av dem som nöjer sig med att vänta tills

nästa dag då de får sina misstankar om falskalarrr. bekräftade av en

dagstidning. En av tjugu (fem procent i mars) brydde sig inte alls om att

ta reda på vad slags larm som hade inträffat; de fick genom intervjuaren

reda på att det hade varit ett falsklarm. Lägger man samman den andel

som fick informationen om falsklarm genom tidningar och den andel som

fick informationen av intervjuarna, utgör de nästan en av fyra (23 procent

i mars).
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En av tio fick genom familjemedlemmar eller bekanta reda på att det

larm de hade hört var falskt.

Tilltro* till tetefoolarmea

Det är svårt att upprätthålla allmänhetens intresse för alarmerir.gen

från kärnkraftverken, när det har skett ett stort antal falsklarm och

provlarm. Intresset minskar och larmen tas inte på allvar. Det hopp för

beredskapen som ännu återstår, är att så stor andel som tre av fyra lyssnade

på lokalradion när de hörde larmsignalerna. Men alla hade inte tålamod

att vänta ens en kvart (i mars) för att få sina misstankar bekräftade, att

det var ett falskt larm. De nöjde sig med att läsa i nästföljande dags tidning

eller tog ej alls reda på larmorsaken innan de träffade intervjuarna.

Vid de telefonintervjuer som genomfördes efter de falska larmen i

november och december visade det sig, att nästan tre av fyra i

riktnummerområde 0294, trodde att det skulle inträffa fler falska larm;

Tabell 7.

Tabell 7: Andel som i januari trodde att det skulle inträffa fler falska
larm. Procent.

Ja, absolut
Ja, kanske
Osäker
Nej, troligen inte
Nej, absolut inte
Vet inte

17
52
17
9
0
6

Bastal 101

Både i januari (efter november- och decemberlarmen) och i mars (efter

larmen den 3 och 6) tillfrågades de som bor i telefonområde 0294, hur

de skulle uppfatta ett nytt telefonlarm nästföljande dag; Tabell 8. 1 januari

skulle en av fem (sjutton procent) ha trott att ett larm innebure verklig

fara. I mars var det bara en av tio (nio procent) som skulle ha trott det.

Den
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andel som skulle ha uppfattat ett telefonlarm som ett falskt larm hade

stigit från 27 procent till 43. Den andel som skulle ha uppfattat ett

telefonlarm som provlarm, var vid båda tillfällena en av tio (tretton

respektive elva procent). Ungefär en av tre (38 respektive 33 procent)

skulle inte ha haft någon bestämd uppfattning cm vad slags larm det gällde;

de skulle i varje fall inte utgå från att det vore ett larm om verklig fara.

Tabell 8: Hur man skulle uppfatta ett nytt telefonlarm. Procent.

Verklig fara
Falskt larm
Provlarm
Falsk- eller provlarm
Vet inte

Vid undersökning i
mars

9
43
11
3

33

januari

17
27
13
6

38

Bastal 118 101

De som bor i riktnummerområde 0294 har också angett om de skulle

stänga dörrar, fönster och ventiler vid ett nytt telefonlarm påföljande

dag-, Tabell 9. Vid båda undersökningstillfällena svarade sju av tio C68

respektive 70 procent), att de skulle kontrollera larmet innan de stängde.

Bara en av sju (sjutton respektive tretton procent) skulle genast stänga.

Det har förekommit alltför många teiefon'.arm vid kärnkraftverket

i Forsmark. Inom riktnummerområde 0294 har det varit sju larm under

de senaste tretton månaderna. Många medborgare har inte kunnat skilja

mellan provlarm och falska larm, och de intar en skeptisk attityd inför

kommande telefonlarm. Många tror, att det kommer att inträffa fler

falska larm, att nästa larm är ett falskt larm och de avser att kontrollera

larmet innan de stänger till sin bostad. En majoritet har lyssnat på radion

vid de senaste larmen, men alla har inte haft tålamod att vänta ens en

kvart på ett meddelande om vad slags larm de har hört. En av fyra skaffade

sig inte den informationen ens samma dag som larmet hade inträffat (6

mars).
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Tabell 9: Skulle man gena6t stänga dörrar, fönster eller ventiler vid ett
nytt larm från kärnkraftverket påföljande dag. Procent.

Skulle genast stänga
Osäker, eller
Vettj
Skulle först kontrollera
om det var falsklnrm

Bastal

Vid undersökningen i
mars

17

15

68

118

januari

13

17

70

101

En mer omfattande utvärdering av telefonalarm er ingens betydelse för

allmänhetens beredskap måste anstå till den slutrapport som kommer

att publiceras efter en mer omfattande analys av den större undersökning

som genomfördes i januari. Det råder dock ingen tvekan om, att

telefonalar.-iieringen möter stora problem. Ytterligare falska larm kan

inte accepteras. Vid kommande provlarm måste informationen till

allmänheten före larmet noggrant följas upp och analyseras.
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Appendix 1: Underaökningens genomförande

På uppdrag av statens strålskyddsinstttut har Studier av Säkerhet

undersökt hur beredskapen vid Forsmarks kärnkraftverk har påverkats

av ett antal falska telefonlarm. Undersökningen har letts av docent Örjan

Hultåker.

De som bor i beredskapsområdet runt Forsmarks kärnkraftverk, skall

varnas genom telefonalarmering vid radioaktiva utsläpp eller risk för

sådana. Torsdagen den 6 mars 1986, klockan 12.07, utlöstes ett falskt

telefonlarm; telefonerna ringde hos dem som bor i den del av

beredskapsområdet som har riktnummer 0294. De med riktnummer C173

hörde ej larmet, enligt uppgift från länsstyrelsen i Uppsala län.

Telef onalarmeringssystemet hade provats i hela beredskapsområdet

måndagen den 3 mars.

Under 1985 inträffade tre falska larm vid Forsmarks kraftstation, de

två sista den 28 november och den 20 december, varvid samtliga

telefonområden i beredskapsområdet drabbades. I januari genomförde

Studier av Säkerhet telefonintervjuer med ett urval av telefonabonnenter.

Vidare intervjuades företrädare för kärnkraftverket, berörda myndigheter,

länsalarmeringscentralen och Radio Uppland. Januariundersökningen är

ännu inte avrapporterad.

En förnyad undersökning har gjorts efter de larm som utlöstes den 3

och 6 mars. Syftet var att undersöka om allmänhetens beredskap ytterligare

hade försämrats på grund av det nya falsklarmet. En uppföljning skulle

också göras med representanter för kärnkraftverket, berörda myndigheter,

länsalarmeringscentralen och Radio Uppland.

Av princip genomför inte Studier av Säkerhet undersökningar där

människor följs upp under längre tid. Studier av Säkerhet vägrar dessutom

att samköra register. Därför har det inte varit möjligt att studera hur

samma personer påverkats av både de tidigare och de senare larmen.

Ett frågeformulär utarbetades för telefonintervjuer med boende inom
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den del av beredskapsområdet som har riktnummer 0294; se Appendix

2. Undersökningens population bestämdes till bofasta privata

telefonabonnenter inom riktnummerområde 0294 vars telefonnummer

började med siffrorna 30, 34 eller 36-, det var hos dem som telefonlarmet

utlöstes den 6 mars.

Som urvalsram användes telefonkatalogens Uppsala-del. De abonnenter

som i katalogen var markerade som företag eller institutioner uteslöts

ur urvalEramen. Även de som var kända som sommarboende och likande

uteslöts. Urvalsram hade faststälts redan i januari.

Ur urvalsramen drogs ett systematiskt urval med urvalssannolikheten

tre av fyra (75 procent). Totalt omfattade urvalet 153 telefonabonnenter.

Intervjuerna med hushållen inleddes med att intervjuaren frågade om

någon av hushållets vuxna makar/sam boende eller den ensamstående hade

hört larmet. Om bara en person hade hört larmet, intervjuades denne.

Om flera hade hört larmet intervjuades i vartannat hushåll mannen, i

vartannat kvinnan. Om ingen hade hört larmet intervjuades likaså i

vartannat fall mannen och i vartannat kvinnan.

Under datainsamlingens gång framkom det, att ytterligare ett antal

abonnenter borde ha uteslutits ur urvalsramen därför att de ej var bofasta

och alltså ej ingick i populationen. Ur det ursprungliga urvalet uteslöts

därför 30 abonnenter. Av dem bodde 26 i fritidshus, tre hade flyttat, och

en uppgav sig aldrig få larm därför att det ej nådde fram till hans hus.

Det slutliga urvalet bestod av 123 abonnenter, av vilka 118 intervjuades.

Svarsprocenten var 96 procent. Ingen vägrade att deltaga i underökningen,

men det var omöjligt att få kontakt med fem personer trots minst sex

försök. Av de intervjuade var 65 kvinnor och 53 män.

Huvuddelen av hushållsintervjuerna utfördes mellan torsdagen den 6

mars (samma dag som larmet inträffade) och söndagen den 9 mars. Ett

fåtal intervjuer gjordes tisdagen den 11 mars. Datainsamlingen leddes

av fil. kand. Kerstin Landfeldt.
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Ett antal intervjuer med företrädare för Forsmarks kärnkraftverk, berörda

myndigheter, länsalarmeringscentralen och Radio Uppland utfördes av

Kerstin Landfeldt torsdagen den 6 mars och fredagen den 7 mars.

Resultaten från hushållsundersökningen har jämförts med svaren från

de 101 hushåll i januariundersökningen som bodde inom den del av

beredskapsområdet som har riktnummer 0294.

De resultat som presenteras i rapporten bygger alla på ett mycket litet

urval. Små skillnader måste därför tolkas med mycket stor försiktighet;

inte heller stora skillnader är statistiskt säkerställda.



Studier av säkerhet
Bngelbrektsgatan 13, 3tr

32Sockholm

STUDIE AV FALSKLARM VID FORSMARK
Uppföljning i mars 1986

Intervjuare:

Intervjun utförd den 1986, klockan till

1
2
3

I torsdags — den 6 mars -- ringde det slags telefonlarm som
skall varna allmänheten om det inträffar en kärnkraftsolycka
vid Forsmark.

1 Hörde Du det telefonlarmet?

Nej GÅ TILL FRÅGA 7!
Ja
Kommer inte ihåg GÅ TILL FRÅGA 7!

8
9

2 Då Du hörde telefonsignalen, visste Du då genast att det
gällde ett larm från kärnkraftverket i Forsmark?

Nej
Ja
Kommer inte ihåg

3 Då Du hörde telefonsignalen — Trodde Du då att det var
ett larm pga en verklig fara, ett provlarm eller ett falskt larm ?

Larm pga verklig fara
Provlarm
Falsklarm
Kommer inte ihåg

4 Lyssnade Du på radion sedan Du hört telefonlarmet?

Nej
Ja
Kommer inte ihåg

5 Hur fick Du reda på att det var ett falskt larm ?

Genom radions program 3
Genom annan radiokanal
Läste det i tidningen
Hörde det av familjen

Hörde det av bekanta
Fick telefonbesked av myndighet eller kraftverket

Förstod det genast när jag hörde telefonsignalen

Annat, Vad?
Kommer inte ihåg
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2
3
4
5

6 Stängde Du dörrar, fönster, ventiler eller liknande för att
hindra förorenad luft från att komma in?

Nej, tänkte inte på det
Nej, funderade på att göra det, men allt var redan stängt
Nej, funderade på att göra det, men ansåg det onödigt
Ja,stängde
Kommer inte ihåg

11 1
2
3

Telefonlarmet har tidigare utlösts, bl a i måndags den 3 mars.

7 Hörde Du det telefonlarmet?

Nej GÅ TILL FRÅGA 11!
Ja
Kommer inte ihåg GÅ TILL FRÅGA 11!

12

13

14

1
2
3
4

1
2
3

8 Då Du hörde telefonlarmet i måndags, visste Du då genast
att det gällde ett larm från kärnkraftverket i Porsmark?

Nej
Ja
Kommer inte ihåg

9 Trodde Du att telefonlarmet i måndags var ett larm orsakat
av en verklig fara, ett provlarm eller ett falskt larm?

Larm pga verklig fara
Provlarm
Falsklarm
Kommer inte ihåg

10 Lyssnade Du på radion sedan Du hört telefonlarmet i
måndags?

Nej
Ja
Kommer inte ihåg

15

11 Om Du hörde ett telefonlarm i morgon, skulle Du då tro
att det är ett larm om verklig fara, ett falskt larm eller ett
provlarm ?

I
2
3
4

Verklig fara
Falskt larm
Provlarm
Vet inte

16 1
2
3
4

12 Antag att Du hörde ett nytt telefonlarm. Skulle Du då
genast stänga dörrar och fönster, eller skulle Du först kontrollera
att det var ett verkligt larm ?

Skulle genast stänga
Osäker
Skulle först kontrollera
Vet inte
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