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Vägledning till att utforma en
plan för mätningar med SRV-2000
och SaphyRAD-S
Den här vägledningen är en första version
som är till för att du som behöver en plan
för mätning av strålning, på enklaste sätt
ska komma in i arbetet med att skapa en
plan för strålningsmätningar med SRV-2000
eller det kommande ersättningsinstrumentet
SaphyRAD-S. Planen för strålningsmätningar
är ett verktyg som stödjer programmet för
statlig räddningstjänst. Den här vägledningen
vänder sig både till er som är från kommunen
och länsstyrelsen och riktar sig främst till län
som inte är kärnkraftslän. Vägledningen är
framtagen av MSB i samverkan med SSM
och är tänkt att hänga samman med andra
vägledande dokument inom området.

Det finns några viktiga förutsättningar att
ta med sig från start när du vill bygga eller
revidera din plan för strålningsmätning.
Planen är ett verktyg du använder för att ta
reda på om det fallit ned radioaktiva ämnen
i så stor mängd så att det krävs någon åtgärd. Parallellt med detta behöver ni informera invånarna i länet om det som hänt.
Vilka åtgärder det blir bestäms av mängden
radionuklider och vilken konsekvens eller dos
de förväntas ge. De mätningar som skall delas
med andra län och myndigheter, behöver
genomföras på ett standardiserat sätt med en
metod som alla känner till och använder så
att resultaten går att jämföra.

MSB och SSM vill särskilt trycka på är att
ni behöver planera för samverkan och samarbete med närliggande län och kärnkrafts
länen, detta för att mätningarna ska stödja
och hjälpa samhället som helhet så bra som
möjligt. Tanken är att den här texten främst
ska hjälpa er som står i början av arbetet med
att revidera er plan för strålningsmätningar,
men det är fritt fram för alla att använda den.

Det behöver inte vara statlig räddningstjänst
för att ni skall behöva göra mätningar utan
det är ett verktyg ni använder när ni behöver
det. Tänk på att nedfall kan ske på grund av
flera olika typer av olyckor och instrumentet
är avsett att användas för flertalet av dessa
händelser.

SaphyRAD-S med Alfa-/Betaprobe.
Foto: Ingela Grundel

Kraven som ställs på Länsstyrelserna i Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
gäller främst för kärnkraftsolyckan, men
tänk på att ni som är från kommunen har
kravet att kunna mäta även i krig och höjd
beredskap. En god tanke är att där det går
försöka sammanföra de olika uppdragen så
mycket det går. Det är alltså konsekvenserna
av nedfallet som är grunden varför ni som
kommun, län eller annan aktör behöver göra
mätningar.
Ifall ni som försöker utarbeta en ny plan ser
att ni inte får ihop behovet med tillgången
på utrustning så hör av er till MSB för vidare
diskussion. Det är viktigt att vi tror på att det
ni planerar kommer fungera.
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Rent strategiskt skapar ni med hjälp av er
indikeringsplan, förutsättningar för att kunna
möta de tre strategiska benen utifrån hur vi
generellt bygger skydd i samhället. Er plan
för mätningar med SRV-2000 och snart
SaphyRAD-S, är ett verktyg för skyddet av
samhället. Ett mätvärde vid en viss tidpunkt
när man går tillbaka i tiden har alltid ett värde.

Skälet för att göra
mätningar
Enklast är att säga så här – ni behöver göra
mätningar för att ta reda på hur läget är i er
kommun eller ert län ifall det finns risk för
förhöjda strålnivåer. De två grundläggande
skälen till att göra mätningar är:
- ni behöver veta om ni skall vidta någon
åtgärd för att skydda allmänheten och
samhället
- ni behöver kunna informera allmän
heten i drabbade och närliggande
områden om läget kring nedfallet och
vad som pågår.

De tre strategiska delarna kan
praktiskt formuleras så här:
• Skydda personal och allmänhet från
onödig stråldos (skydd).
• Informera personal och allmänhet om
händelsen (information).
• Dokumentera vad allmänheten
utsattes för (dokumentation).

Informationen och innehållet i den här vägledningen syftar fortsatt till att hjälpa er att
skapa eller förbättra skyddet för samhället.
Nedan följer en checklista för att hjälpa er att
komma igång med arbetet. Naturligtvis kan
du lägga till egna punkter.

Länsstyrelser och kommuner måste utifrån
sina egna förutsättningar kunna förmedla
rådande läge redan från början av händelsen.
Lägesbilden behövs i olika tappning på olika
platser – både inom eget län och mellan län i
hela Sverige. Olika åtgärder kommer kräva olika
typer av mätningar och därför är det grund
läggande att ni tittar på och försöker identifiera
vilka åtgärder som kan komma ifråga i ert län
(dvs riskanalysen LSO pekar på).

Checklista
Innehållet här berättar i stora drag om allt som är med i vägledningen.
• Utse en eller flera fasta mätpunkter i kommunen. Välj ut punkter som är särskilt viktiga;
befolkningsskydd, primärproduktion, osv. Skapa en lista över potentiella platser för mätningar.
• Skaffa er kontroll på var ni har era instrument och hur de fungerar.
• Utbilda er personal så att de kan genomföra mätningarna som kommer behövas.
• Se till att personal har skyddsutrustning och annan utrustning som kan tänkas behövas.
• Skapa en planeringsrutin för att välja ut mätplatser utifrån olyckans förutsättningar.
• Säkerställ inloggning till RadGIS för mätningar med standardiserad metod.
• Överväg platser där instrumenten förvaras med kort väg till viktiga mätpunkter.
• Upprätthåll kompetens och know-how genom regelbundna övningsmätningar.
• Skapa kontaktnät och kanaler från mätgruppen och hela vägen till länsstyrelsen.
• Skapa kanaler för samverkan med andra län.
• Öva både kedja och metodiken för mätningarna.
• Ta fram vem i länet och kommunerna som behöver resultaten i sitt arbete.
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Åtgärderna gäller med största sannolikhet
inte utrymning, inomhusvistelse eller jod
tabletter i län eller länsdelar väldigt långt bort
från utsläppspunkten, utan kan i de flesta fall
istället handla om att informera allmänheten,
ta lokala beslut eller skapa underlag för beslut
kring enklare saneringsåtgärder till dess att mer
anpassade mätningar kan göras. Det kommer
behövas samordning och stöd från centrala
myndigheter, exempelvis SSM och den eventuella kärnkraftslänsstyrelsen, men det är inget
skäl att själv inte genomföra mätningar.
Även om man upptäcker att nivåerna från
ett nedfall inte innebär att några åtgärder
behöver vidtas, så är det först efter man gjort
mätningen som ni verkligen vet något om
läget. Innan dess är uttalanden spekulation
och gissning, vilket mätningarna verifierar
eller förkastar. Det som är en bonus i samman
hanget är att ni kan hjälpa varandra mellan län
med en förbättrad situationsuppfattning.

För att på bästa sätt kunna genom
föra mätningarna så behöver ni
vara 2 personer per instrument.
Vi utgår från att en mätgrupp är 2 personer. Om ni planerar att personalen ska ge
sig ut och mäta på fasta mätpunkter efter
ett nedfall behövs det följande:
• En skyddsnivå för personalen som är
anpassad till det skydd som rekommenderas till allmänheten.
• Metodik (samma som ni använder
vid 7-månadersmätningarna).
• Ett fordon.
• 1 ansvarig person som tar emot och
sammanställer era resultat.
• En checklista på vad som skall med
ut när det ska genomföras mätningar.
• Framtida utveckling:
Ett enkelt stöd för att kunna värdera
era resultat ifall ni inte får tag på hjälp
utifrån med detta (finns inte i dags
läget men vi behöver ta fram det åt
er). SSM och MSB funderar på ett
stöd som anger när ni behöver påkalla stöd från centrala myndigheter,
exempelvis SSM. Vi avser också att
ta fram åtgärdsnivåer som ett initialt
stöd för beslut.

Om strålningsmätningar genomförs i om
råden där inomhusvistelse för allmän
heten har rekommenderats är det viktig att
personalen får information i förväg om vilka
hälsorisker det kan medföra samt vilka åt
gärder för personligt skydd som bör användas.
Dessutom bör de stråldoser som personalen
erhåller under dessa förhållanden övervakas.
SaphyRAD-S med Alfa-/Betaprobe inkopplad
Foto: Ingela Grundel

Planens innehåll
Planen är vägen fram till att ta reda på de två
strecksatserna nedan, dvs hur ni gör det och
det ska vi ta itu med nu.
- ni behöver vidta någon åtgärd för att
skydda invånare, samhället och allmänheten
- ni behöver kunna informera allmänheten
i drabbade och närliggande områden om
läget kring nedfallet och vad som pågår.

Den personal i en kommun som redan har
allt detta förutom stödet för värdering och
checklista är ofta den kommunala räddningstjänsten. I många kommuner genomförs
7-månaders-mätningarna av miljö och hälsa
vilket också fungerar mycket bra. Andra
enheter i kommunen kan också utföra mätningar och MSB har ingen åsikt om hur ni
som kommuner och län planerar för strålningsmätningar. Huvudsaken är att förmågan
kan komma på plats snabbt och att den har
tränat på att utföra mätningar på rätt sätt och
länsstyrelsen vet vem det är som gör dem.
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När du på kommunen eller länsstyrelse väljer
vart instrument ska förvaras, eller mätningar
påbörjas, tänk på att välja en strategiskt
lämplig plats, utifrån ert läns förutsättningar.

I praktiken så kan behovet av att
mäta starta så här (ett exempel):
Det finns risk för att det kommer eller har
kommit ett utsläpp till ditt geografiska
område.
Efter beslut om aktivering av organisationen för strålningsmätningar (av
räddningsledare eller länsstyrelsens
krisorganisation) plockar exempelvis
räddningstjänsten fram och startar sitt
instrument inne på stationen.
Oavsett vad man avser att göra så mäter
instrumentet nu och visar läget där det
befinner sig.
Den första informationen om läget börjar
visa sig på instrumentet. Ifall man ställer
ut instrumentet på en lite större gräsyta
(se ”att välja mätpunkter nedan) utanför
byggnaden och mäter 5 minuter enligt
metoden för 7-månadersmätningarna så
kommer man få sitt första mätvärde och
det går att dra en första enkel slutsats
från mätningen – antingen är allt som
vanligt, eller inte.
Vi kommer fortsätta härifrån under
nästa rubrik.

Förslag till mätupplägg för
kommun och länsstyrelse
Så här kan ett exempel på upplägg för mätningar se ut, men såklart kan organisationen
se annorlunda ut i olika län:
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”Gruppledare” i figuren ovan kan sitta
både lokalt eller regionalt och hur ni väljer
struktur är ert beslut. MSB ser flera fördelar
med att det är en lokal person som hjälper till med att förmedla info och resultat
kommunalt och samtidigt har kontakt med
Länsstyrelsen. Det behövs att länsstyrelsen
tittar på hur det går i hela länet (samordnar)
för att hålla koll på att mätningarna fungerar
hyfsat likvärdigt i alla kommuner. Om det
inte fungerar behövs det eventuellt flyttas
om mätgrupper för att få fram resultat från
mätningar där det framgår att det behövs.
Utifrån vilka resultat som kommer in, så
behöver både kommunen och länsstyrelsen
tillsammans hela tiden fundera på nästa steg
framåt. Det är viktigt att hela tiden ”ligga i
framkant” och tänka framåt. När mätvärden
kommer in så behöver ni försöka se samman
hanget – ”läget” och när det behövs så väljs
nya platser/punkter därefter.

Att välja mätpunkter
Den här textdelen är delad i två delar
- fasta mätpunkt(er) och
- ytterligare mätningar för information
och skydd.

Vägledning till att utforma en plan för mätningar med SRV-2000 och SaphyRAD-S

Fasta mätpunkter
Tanken är att oavsett olycka ska ni kunna
göra metodiskt så lika som möjligt i era mätningar. Vi föreslår att för varje kommun väljs
minst en fast mätpunkt, gärna fler. I minst en
av de fasta mätpunkterna är det lämpligt att
mätning genomförs under pågående utsläpp.
Syftet med detta är att kunna avgöra i det här
området:

- när nedfallet kommer, plymen passerar
och
- nivån efter beläggning.
Om det inom kommunen finns en station
från de nätverk av gammastationer som SSM
driver kan den ersätta dessa mätningar under
pågående utsläpp. Mätningar med hand
instrument kan fungera som reservlösning
om gammastationen inte fungerar eller det
inte går att få reda på mätresultaten.
Det är bara en sak som får röra sig i taget om
man skall kunna skaffa sig denna kunskap
och när radioaktiviteten rör sig (i luften) står
instrumentet stilla. Det är troligt att detta
instrument står kvar ganska länge (veckor)
på denna plats men det styrs naturligtvis av
händelsen.
När det kan konstateras att ni har beläggning
på marken och det inte kommer mer, så är
”källan stilla” och då kan vi röra instrumenten. Då kan alla instrument användas för
mätningar där det behövs, men tänk efter för
er egen skull ifall ett instrument skall stå kvar
på fast mätpunkt för att fortsättningsvis ge
lägesbilden där. Det har flera fördelar, främst
senare i tiden när man skall förklara för andra
vad som hände.
Ytan skall helst vara en gräsyta eller liknande
i storleksordningen 10x10 meter där instrumentet ställs mitt på med instrumentets
display på 1.0 meters höjd och mäter under
minst 5 minuter, med skydd av minst två
plastpåsar som försluts runt instrumentet.

Instrument på stativ, på 1 m höjd. Foto: från Saphyrad
(intensimeter) – webbkurs

Anledningen är för på gräsyta eller liknande
platser fastnar nedfallet och binder snabbt
hårt till underlaget. Det gör att det inte blir
avspolning som från asfalt i samma omfattning och era slutsatser kan bli skarpare.
Placera punkten representativt helst i be
byggelse. Mätpunkten läses av varje hel
timme eller så ofta man vill. Det är lämpligt
att läsa av instrumentet oftare när man be
farar utsläpp och så länge som det behövs för
att se att det inte kommer mer.
Ni kommer få en serie mätvärden före, under
och efter utsläppet passerat instrumentet. När
plymen passerat, ska yttersta plastpåsen tas
bort och ny ska sättas på – nu mäter instrumentet på det som ligger på marken. Det kan
vara svårt att veta när plymen passerat. Men
ifall det går att avgöra från mätvärdena är det
värdefull information.
Mätningar på fler fasta mätpunkter i kommunen kan bidra till en bättre lägesbild. Det
ger automatiskt värdefull information om
platser i kommunen/länet är påverkade av
nedfall eller inte. Mätresultaten bidrar även
till en större helhetsbild initialt i olyckan och
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kan hjälpa till som underlag för planering
och inriktning av mobila mätresurser.
Viktigt för att det här ska fungera är att dessa
mätningar görs enligt metoden ovan.
Ytterligare mätningar för information
och skydd
Samtidigt kan kommunen/länet inte bara
passivt vänta på mätningar från fasta p
 unkter
utan behöver mäta för information och
skydd av samhällets olika värden. Dessa
kallas mätningar för information och skydd.
Mätning på dessa platser kan, men behöver
inte följa metodiken för en fast mätpunkt.
När inget mer nedfall kommer så kan instrumenten vid de fasta mätpunkterna användas
även för dessa mätningar om ni behöver det.
Kommunerna och länet behöver tänka på
var ni behöver veta först av allt ifall det finns
nedfall eller inte. Ni skall tänka brett och
förbereda ett arbetssätt för att exempelvis ta
reda på och meddela logistiknoder att inget
nedfall har kommit, eller andra viktiga platser
i er kommun/län.

Vad som styr om, och när det behövs en
mätning är hur värdefull informationen om
det kommit ner beläggning eller inte är.
Värderingen om det skall göras en mätning
och när den ska göras - är det bara ni som
kan göra.
Vårt förslag är att ni inom länet tar fram ert
arbetssätt för att:
- identifiera verksamheter som ska
prioriteras
- möjliga platser i stort
- samt hur olika typer av mätningar
ska genomföras.
I detta ligger att även att mätningar inomhus
kan bli aktuella.
Ett tankeverktyg för att nå dit kan vara att till
en början skapa en lista på tänkbara platser där det kommer behövas mätningar för
information och skydd. Därifrån tar ni fram
ert arbetssätt som ska bli er metodik i arbetet
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att identifiera de rätta platserna vid olyckstill
fället. Återigen är skälet för mätningarna är
att ni behöver veta om det finns nedfall där
eller inte utifrån de två kriterierna nedan:
- Ni behöver vidta någon åtgärd för att
skydda invånare, samhället och allmänheten.
- Ni behöver kunna informera allmän
heten i drabbade och närliggande
områden om läget kring nedfallet och
vad som pågår.
Försök alltid när ni med metodiken väljer
ut platser för mätningarna, att också hitta
synergieffekter i valet av en punkt och att den
svarar på flera frågor samtidigt.
Ett fiktivt exempel är att:
Om det är säkert för småbarnen att leka i
sandlådan vid förskolan, samt har det kommit något nedfall i det kvarteret.
En utvald plats, exempelvis en skola kan
behöva att man mäter på ett flertal platser för
att bedöma om skolan är påverkad eller inte.
Exempel på platser där man kan behöva mäta
(utan inbördes ordning) är:
-

I hamnen.
Vid matbutiker.
Vid förskolor.
Vid kommunens olika avdelningar
och vid länsstyrelsen.
Vid vattenverket.
Vid vattentäkten.
Vid äldreboende.
Vid sjukhuset.
I rekreationsområden.
I Industriområden.
Vid trossamfund.
osv…..

Tänk på att det är ni med lokal och regional
kännedom som kan peka ut era platser för
mätningar.
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Viktigt är också att ni hela tiden tänker på
att försöka skydda allmänheten likvärdigt.
Med det menar vi helt enkelt att man inte
får strunta i ett samhälle exempelvis för att
”det ligger så långt bort”, utan vi ska tänka
att alla, oavsett vem i Sverige, alla har samma
värde. Ifall det är problematiskt så hör av er
till MSB så försöker vi lösa de utmaningarna.
Rapportering av mätningar
Mätningar som genomförs med standard
iserad metod och som bedöms vara intressanta för andra aktörer kan med fördel sparas
i RadGIS. Fördelen med RadGIS är att ni
mellan länsstyrelser kan dela era mätningar
och få enkel tillgång till grannars mätningar.
Det görs ingen utvärdering per automatik
när ni lägger in mätvärden i RadGIS, utan
det är för er egen och er gemensamma skull
som ni lägger in dem där. Det är viktigt att
ni själva säkerställer att mätresultaten som
redovisas i RadGIS är korrekta. Att dela
felaktiga resultat kan leda till både problem
och resurskrävande insatser att reda ut.
Ni behöver också ha en kopia på värdena
lokalt som backup. Vi ser att det är antingen
länsstyrelsen som för in värdena alternativt
att det förs in av en person på lokal nivå.
Mätningar som inte genomförs med standard
iserad metod eller som inte bedöms vara
intressanta för andra aktörer bör sparas på
annat sätt.

Att föra in mätvärdena i RadGIS gör det
möjligt för alla som har åtkomst att använda
de värden ni producerar. Ifall de ska användas
av SSM i deras arbete krävs en tillräcklig kvalitet som SSM bestämmer. De behöver följa
metodiken för den fasta mätpunkten annars
ska de inte registreras i RadGIS.
RadGIS öppnar som exempel upp för att
MSB-GIS-enheten kan stödja er med att
lägga in era mätningar på GIS-skikt eller
ifall det är andra problem i händelsen.

Konstanskontroller och
kommunmätsystemet

Det vi normalt refererar till när vi pratar om
mätningar med SRV-2000 är ”kommunmätsystemet”. Detta infördes för länge sen
och har sin grund i den radiakskyddsberedskap vi nationellt ska ha och behöver, men
konstanskontrollerna (7-månadersmätningarna ni genomför) är inte alls hela systemet.
Så länge vi inte har en olycka så är det ett
sätt att träna metodik, samtidigt som ni får
ett mätvärde för en mätpunkt hos er. Det
är allra bäst om de punkter ni har valt eller
väljer fyller ett syfte när det väl händer något.
Vet man ungefär hur hög doshastigheten var
innan händelse, är det en bättre utgångspunkt för att informera än om ni inte vet i
förväg. Flertalet stora olyckor med utsläpp
har visat detta värde, främst ur kommunikationssynpunkt.
Det ni nu inser är att det inte räcker med att
ha kommunmätpunkterna som mätpunkter och att de i många fall inte uppfyller de
syften ni läst om ovan i texterna. Det är helt
ok att lägga till eller välja andra punkter, vi
(MSB och SSM) vill att ni väljer punkter
enligt ovan så att mätvärdet där har flera värden om det händer nåt som drabbar er. Flera
av nuvarande punkter kommer fungera bra,
men känn ingen press över att välja om – det
är ni som vet vad som är rätt.
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Detaljinformation för att välja
fasta mätpunkter
De fasta mätpunkterna bör väljas med
geografisk spridning inom kommunen. De
bör förläggas till plana, gräsbevuxna ytor
och avståndet till störande objekt bör vara
tillräckligt för att undvika påverkan på mätresultatet. Endast platser som under lång tid
framöver kan antas förbli orörda bör komma
i fråga. En fast mätpunkt bör dessutom vara
lätt att hitta.
Det är viktigt att välja plats för de fasta
mätpunkterna med omsorg eftersom de
skall användas under lång tid framöver och
ge underlag för inbördes jämförelser mellan
olika punkter. Kommunen kan finna skäl att
göra mätningar på andra platser än de fasta
mätpunkterna. Sådana mätningar ska göras
på samma sätt som i de fasta mätpunkterna
om de skall registreras i RadGIS.
Geografisk spridning
De fasta mätpunkterna behöver inte ligga
i befolkningscentra. Här bör länsstyrelsen
samordna arbetet med sina kommuner för att
hitta värdefulla mätpunkter, som senast när
nedfallet skett eller i förväg.
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Plan, gräsbevuxen yta
De fasta mätpunkterna bör väljas på gräs
bevuxna ytor eftersom sådana ger en representativ deposition och mindre borttransport av
radioaktiva ämnen än andra typer av ytor. Ytan
bör vara någorlunda plan och vågrät. Terrängen skärmar då inte strålfältet och vattenflöden
som förändrar aktivitetsfördelningen kan
undvikas. Exempel på lämpliga ytor är:

- stora gräsmattor, stora parkytor med
enstaka träd i tätorter
- ängs- och hagmark inom och utanför
tätort
- betesmark som inte plöjs på lands
bygden.
Undvik asfalt- betong- och grusytor liksom
kärr, sankmark, jordbruksmark som bearbetas,
kalhyggen och nyplanteringar.
Störande objekt
Mätningarna kan störas av näraliggande
objekt. Byggnader, träd och vattendrag skärmar strålningen från markbeläggning. Stuprör,
diken, vattendrag och kuperad terräng kan ge
kraftiga lokala ansamlingar av radioaktiva
ämnen efter nederbörd. För att minska

Vägledning till att utforma en plan för mätningar med SRV-2000 och SaphyRAD-S

o mgivningens effekter, bör den fasta mätpunkten placeras så fritt som möjligt och
helst på större avstånd än:
-

10 m från stora träd
20 m från landsväg
20 m från byggnad
30 m från skogsbryn
20 m från vattendrag.

Orörda platser
De fasta mätpunkterna bör kunna användas för jämförande mätningar under ganska
lång tid framöver. Om platsen förändas, t ex
genom jordbearbetning, växande skog eller
byggnation blir jämförelser med tidigare
mätningar inte korrekta. Fundera över att
inom tätort konsultera kommunens planer
för framtiden där ni tänker dig din plats.
Lätt att hitta
Flera olika personer kan komma att behöva
göra mätningar i en mätpunkt. Punkterna
måste därför vara väl dokumenterade och lätta
att identifiera även för personer som inte varit
på platsen tidigare. Att ytan är lätt att hitta
innebär att den går att hitta även utan GPS.

Effekter av mätningarna på
lång sikt
Det här stycket är bara tankar som är tänkt att
beskriva nyttan som ni skapar för er själva på
längre sikt än just när nedfallet sker. Rätt utförda
(dvs att de utförs med rätt metodik) skapar mätningarna tillsammans, dvs alla mätningar som
utfördes i länet och i andra län ett underlag för
att kunna beskriva vad alla i området utsattes för
när händelsen skedde och därefter. Underlaget
är aldrig perfekt, vi har den utrustning vi har,
men det går att dra slutsatser från det eftersom
ni och andra har gjort mätningar enligt er plan,
med metodik som gör mätresultaten jämförbara med alla andra mätningar som gjorts med
samma metod och resultaten finns bevarade.
Tänk på redan nu att ni kommer behöva
spara på alla mätvärden och värderingar
ni gjort i samband med förberedelser och
eventuellt i en olycka, precis som alltid
annars. Försök att etablera ett system för hur
ni tar omhand era resultat så att ni själva har
tillgång till dem närhelst ni behöver dem.
Det här är en första version av vägledningen.
Vi tar gärna emot idéer till förbättringar,
tveka inte att höra av er!
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