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EU-certifierade
EDD-team på OKG

- Ett lyft för säkerhet, effektivitet och flexibilitet

Krävande certifiering
– Certifieringen innehåller kvalificerade 
teoretiska och praktiska moment som 
utförs inför en jury som tillåter få misstag. 
Vi förbereder därför våra team i Sverige 
och därefter sker slutlig kontroll och even

– Det här har varit en mångårig process, 
där vi tillsammans med leverantören nu 
har gått i mål, vilket vi är stolta över. En 
oberoende certifiering av hundteam är 
viktig för oss ur ett juridiskt perspektiv 
och innebär en mer objektiv kvalitets
stämpel på sprängämnesavsökningen 
av gods, av fordon och av produktions-
anläggningen, säger Marita Brodell Sager 
på GFO, OKG.

SÄKERHET OKG har nu, som första kärnkraftverk i Sverige, fått EU-certifierade 
EDD-team som står under oberoende statlig tillsyn. Ett EDD-team består av en 

hundförare och två sprängämnessökhundar (Explosive Detection Dogs).
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tuella justeringar i Holland tillsammans 
med externa specialister. Det behövs 
synpunkter från utomstående av såväl 
träningstekniska som ekonomiska skäl. Vi 
får inte bli hemmablinda. Det är kostsamt 
att missa och göra om certifieringen, 
berättar Johan Rosengren på Msec, det 
företag som tillhandahåller EU-certifiera
de EDD-team på OKG.

Certifiering av EDD-team sker i Polen 
eller Belgien inför en jury som består av 
representanter för en myndighet som  
administrerar EUs regelverk på området. 
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tjänstgöra i sektorer med annan tillsyns
myndighet. Av flera skäl ansåg Msec att 
EU-certifierade EDD-team skulle tillåtas 
tjänstgöra i alla sektorer oavsett var till
synsansvaret för sektorn låg. Så blev ock
så utfallet vilket gynnar svensk marknad. 
Från och med den 1 april 2019 tjänstgör 
nu EU-certifierade EDD-team på OKG för 
att detektera eventuella sprängämnen, 
men teamen har juridisk behörighet att 
verka inom hela EU.

Verifierad kvalitet
– OKG har i många år spelat en synner
ligen viktig roll för oss och alla har lärt 
sig mycket på vägen. OKG har byggt upp 
en kvalificerad beställarkompetens på 
området och själva har vi fått en ökad 
förståelse för de höga kvalitetskrav som 
ställs på leverantörer till en kärnteknisk 

Vid godkänd certifiering utfärdas ett 
skriftligt intyg, som är giltigt i 12 månader. 
I Sverige svarar därefter Transportstyrelsen 
för tillsyn av godkända EDD-företag och 
deras EU-certifierade EDD-team. Tillsyn 
sker enligt regelverk TSFS 2016:1, som är 
myndighetens föreskrifter om luftfarts
skydd och som också omfattar kontroll av 
fordon med mera.

– Resan till en kvalificerad certifiering av 
våra EDD-team påbörjades med förarbe
ten redan 2010. Då fanns det inte någon 
myndighet i Sverige som svarade 
för tillsyn av verksamhet av det 
slag som vi bedriver. Msec och 
andra liknande företag upprättade 
och följde därför egna kravspeci
fikationer. Uppfyllelsen av egna 
krav kan dock inte utgöra juridisk 
befrielsegrund för kunderna. Upp
fyllelse av krav enligt TSFS 2016:1 utgör 
däremot sådan grund, förklarar Johan 
Rosengren.

Johan berättar vidare att tillsynsfrågan 
var oklar under en lång tid. Transport-
styrelsen som har tillsynsansvar för 
EU-certifierade EDD-team i Sverige var 
tveksam till om teamen skulle tillåtas 

verksamhet. Krav som vi nu kan uppfylla 
med juridisk befriande verkan och med 
kvalitet som kan verifieras på ett tillfred
ställande sätt, säger Johan.

De höga kraven gällande det fysiska 
områdesskyddet på OKG härrör från 11 
september-attackerna i New York 2001 
och den påföljande osäkerheten i världen, 
som resulterade i utökade myndighetskrav 
på OKG och andra kärntekniska verksam
heter. Dessa krav, exempelvis att samtliga 
fordon ska avsökas efter otillåtna föremål, 
omhändertogs på OKG via projekt Nyans, 
som i huvudsak avslutades 2009. 

– Vi vill arbeta med bästa tillgängliga 
teknik och metoder inom säkerhet. Hundar 
är ett mycket tidseffektivt och bra sätt 
att detektera sprängämnen i exempelvis 
fordon. När polisen nu upphört med 
sprängämnesdetektering hos oss, kan vi 
exempelvis kliva in med kvalitet i söket 
vid avslutningen av våra underhållsav
ställningar och vid tidpunkter som passar 
O3. Vi får således, utöver en utökad sä
kerhet, också en ökad flexibilitet, menar 
Henrik Svensson på GF, OKG, som ser 
certifieringen av leverantören som ett lyft 
för verksamheten.   

Hunden Ulac 
markerar genom att 

antingen stå stilla, 
sätta eller lägga sig 

ner. En avsökning efter 
sprängämnen med 

hjälp av en certifierad 
hund tar bara ett par 

minuter per fordon 
och är mycket ackurat.

De höga kraven gällande 
det fysiska områdesskyddet 

på OKG härrör från 11 september-
attackerna i New York 2001 och den 
påföljande osäkerheten i världen. 


