
  

  
   
   

 
     

   
 

 

 
 

  

 
 

   

  

    

    

 

 
   

   

     

  

    

    

 

 

 
 

  
  

   
   

 

Strålsäkerhetsmyndigheten 
Swedish Radiation Safety Authority 

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Använd ”Skicka”-knappen på nästa sida för att e-posta rapporten till 
registrator@ssm.se.

Händelserapport 
Används vid larm från fast detektorsystem m.m. 

Uppgiftslämnare 
Organisation, företag eller motsvarande Organisationsnummer 

Postadress Postnummer och ort 

Namn på kontaktperson Telefon till kontaktperson 

Namn på den som har fyllt i rapporten Telefon till den som har fyllt i rapporten 

Uppgifter om föremålet 
Datum och tidpunkt för larmet 

Företag eller plats där föremålet påträffades 

Beskriv det påträffade föremålet så ingående som möjligt. Bifoga gärna fotografier. 

Uppmätt bakgrundsstrålning (t.ex. µSv/h eller cps). 

Uppmätt strålningsnivå* vid föremålets yta (t.ex. µSv/h eller cps). 

Uppmätt strålningsnivå* 0,5 meter från föremålet (t.ex. µSv/h eller cps). 

       
     

  

* Om strålningsnivån på någon plats är över 20 µSv/h ska området spärras av och strålningsexpertis tillkallas.
Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten på 08-799 40 00 (kontorstid) eller ring 08-454 24 66 för att få kontakt med
Tjänsteman i beredskap (TiB).  

Fortsätt på nästa sida 

mailto:registrator@ssm.se
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Ange vilket instrument som användes vid mätningen av strålningsnivåerna ovan 

Vilken/vilka nuklid/-er innehåller strålkällan? 

Varifrån kommer strålkällan? 

Vem ägde strålkällan ursprungligen? 

Uppgifter om omhändertagande av föremålet 
Hur har föremålet tagits om hand? (Avspärrad, skyltad, väderskyddad och avskild plats rekommenderas) 

Eventuell ytterligare information om föremålet eller larmet 

Datum för ifyllande av händelserapport 
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