
 

 

 

 

Frågor & Svar  

gällande krav och riktlinjer för extern personal som utför arbete på 
Forsmarks anläggningar 
 

Elproduktion är en samhällsviktig verksamhet som är beroende av att kunna genomföra planerade 

revisoner och arbeten för säker och stabil drift. Vi är mycket angelägna om att kunna erbjuda en 

trygg och smittfri arbetsmiljö under den rådande pandemin. Alla som arbetar på Forsmarks 

kärnkraftverk förväntas följa uppsatta riktlinjer och ha god och ansvarsfull kontroll över sin egen 

hälsa för att skydda både sig själva och de i sin omgivning. 

 

1. Från när gäller de nya riktlinjerna?  

 

– De nya riktlinjerna gäller från och med 26 augusti 2021 och ersätter tidigare utgåvor samt Riktlinjer 

för arbete vid Ringhals och Forsmark efter inresa till Sverige från annat land.  

2. Vilka omfattas av riktlinjen?  

 

– De nya riktlinjerna omfattar den personal som kommer resande till Forsmark för tillfälliga arbeten, 

till exempel vid revisonerna, de ska kunna uppvisa negativt test för covid-19  eller giltigt  

vaccinationsintyg. 

3. Vad menas med att covid-testet ska vara ”enligt godkänd provmetod”? 

– Folkhälsomyndigheten anger antigentest, PCR-test, LAMP-test och TMA-test. Antigentest finns i 

form av snabbtester för pågående covid-19-infektion, och är vanligen det test som benämns 

snabbtest. Snabbtest som kan göras på t.ex. apotek eller via sjukvården är godkända.  

4. Gäller intyg om antikroppar efter covid-sjukdom för att beviljas tillträde till Ringhals och 

Forsmark?  

– Nej, Folkhälsomyndigheten uttrycker stor osäkerhet kring antikroppstesters tillförlitlighet. 

5. Omfattas extern personal som har Forsmark som sitt ordinarie arbetsställe av kravet, till 

exempel Avarn och ISS etc?  

– Nej, riktlinjerna är framtagna för att garantera smittfrihet hos personal som reser till Forsmark för 

att arbeta en period, som vid revisionerna.  

– Medarbetare med Forsmark eller Ringhals som sin ordinarie arbetsplats förväntas följa uppsatta 

riktlinjer och ha god och ansvarsfull kontroll över sin egen hälsa för att skydda både sig själva och de i 

sin omgivning. 

 

Ringhals Krisledning & Forsmark KC-stab 

Covid-19 

Uppdaterad: 2021-08-27 

 



 

 

6. Kan medarbetare få hjälp med snabbtest om man misstänker att man är smittad?  

 

– Nej. Vid symptom på covid-19 eller vid misstänkt smitta ska vården kontaktas.  

 

7. Finns information om krav och riktlinjer för testning av extern personal tillgänglig för 

entreprenörer?   

– Information om Forsmark och Ringhals krav på uppvisande av negativt covidtest finns på både 

svenska och engelska på vår externa webb:   

Svenska: https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark/entreprenor  

Engelska: https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark/forsmark-nuclear-power-plant  

 

Bra att veta för dig som ska jobba på kärnkraftverken  

Forsmarks medarbetare tar ett stort ansvar för att begränsa spridningen av covid-19. De 

medarbetare som har möjlighet jobbar på distans. Vi är mycket angelägna om att kunna erbjuda en 

trygg och smittfri arbetsmiljö och förväntar att alla som arbetar här i kortare eller längre perioder 

följer våra riktlinjer. Vi har utökade städrutiner och beredskap för sanering och städ av utrymmen vid 

misstänkt förekomst av smitta. Obligatoriska hygienstationer finns på en rad ställen: vid 

ankomstmottagningen, restaurangerna säkerhetskontrollerna, förråd med mera. Medicinska 

munskydd finns att hämta på ett flertalet platser runt om på anläggningarna. Elproduktion är en 

samhällsviktig verksamhet, och vi är beroende av att kunna genomföra planerade revisoner och 

arbeten för säker och stabil drift. Tack för din medverkan! 
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