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Sommarens bränder

➢23/7 övertog länsstyrelsen ansvaret för räddningsinsatsen i 
Gävleborg.

➢Flyttade stab från Gävle till Färila

➢Utrymde invånare i området. Laforsen kraftstation med 
bebyggelse 25/7.

➢Utrymde främre ledningsplats ”Lassekrog”. 26/7

➢Hos Nation Support, Danmark, Polen och Frankrike

➢Största samhällspåfrestningen i modern tid.

➢Geografiska områdesansvaret-Lagen om skydd mot olyckor



Sektor Ängra 25/7





Lassekorg Främre ledningsplats, depå. 
25/7



Stabsarbete. Taktikomläggning 26/7



Stabsarbete



Camp Färila



”Prata med en kompis”



Frivilliga





Sammanställning

➢35 deltagande organisationer

➢”Öva, pröva larmkedjan”

➢”Öva, pröva uthållighet”

➢Stabsmetodik

➢Kriskommunikation

➢Dela och införskaffa lägesbild

➢Förberedande för TFÖ 2020



”Den samlade förmågan att hantera och avhjälpa större 
samhällsstörningar har förstärkts”

Beslutad övningsinriktning:

➢Förmåga till aktörsgemensam inriktning av resurser, samordning och ledning av 
verksamheter och samverkan vid samhällsstörningar ska utvecklas 

➢Förmågan att ta emot, stödja och samverka med internationella 
förstärkningsresurser ska utvecklas.

➢Övningen ska bidra till att utveckla beredskapsplaneringen för kärnteknisk olycka 
oavsett dess art eller orsak.

➢Styrkor och svagheter ska identifieras och aktörernas samlade förmåga att kunna 
hantera en kärnteknisk olycka ska kunna bedömas.

➢Kunskaper och färdigheter på individnivå hos aktörer ska höjas.

➢Övningen ska bidra till en förmågeutveckling inom ramen för totalförsvaret och 
inför TFÖ 2020. 

➢Kunskapen hos allmänheten i den inre beredskapszonen om lämpliga åtgärder 
vid larm om kärnkraftsolycka ska stärkas. 



Planering framåt

➢Planeringskonferens 2, 4/10-2018 i Uppsala

➢Q1/Q2-2019, Workshop och andra kunskapshöjande aktiviteter 
kring Host Nation Support

➢16/10-2019, Larm-/förövning

➢23-24/10-2019, Simuleringsövning med fältenheter (36h)

➢29-31/10-2019, Mät-och indikeringsövning. HNS 

➢V.49 2019, Seminarieövning långsiktiga konsekvenser



Lite annat på G……

➢Krisberedskapsövning ”SIRI”. 21-23/9.

➢Övning ”Viola”, grupperingsövning utrymningsstation Tierp

➢Utrymningsövning Halland 31/10. Seminarieövning med 
föreläsning.

➢Övning ”Sven”, FKA Blockövninng, SSM och Lst C. 
Stabsövning

➢Förberedelser för övning Havsörn 2019, Boende Gräsö och 
andra frivilliga markörer.



Forts.

➢Gimo konferensen 15-16 November.

➢Utredning utökade beredskapszoner, MSB. Aktuell status?

➢Nyrekryterar 4 nya medarbetare, 20 medarbetare totalt på 
Enheten för samhällsskydd och beredskap. 
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