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Lärarhandledning

Har du koll?

VMA

Detta kapitel behandlar larmet  
Viktigt Meddelande till Allmänheten, hur 
det låter, vad det innebär och hur man ska 
agera vid ett ”skarpt” larm.

Kunskapsmål

Efter att ha gått igenom avsnittet ska 
eleverna:

•	Veta	hur	larmet	låter.

•	Veta	när	det	är	test	och	när	det	är	
”skarpt”.

•	Känna	till	innebörden	av	larmet	och	
hur de ska agera.

Informera eleverna om att det är vid svåra 
olyckor som hotar att skada många människor
som detta larm kan användas. Exempel på vad 
det kan vara samt ytterligare information
finner	du	i	den	separata	faktadelen.

Öva med klassen

Larmet	viktigt	meddelande	finns	inte	i	alla	
kommuner. Det är bra om ni tar reda på om
det	finns	i	er	kommun.	Kontakta	Räddnings-
tjänsten	för	mer	information.
Om	det	inte	finns	VMA	i	din	kommun,	hur	

blir ni larmade istället?

Diskutera i klassen

Diskutera kring vilka faror som larmet kan 
varna	för.
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Faktafördjupning

Har du koll?

VMA

Varnings- och informationssystemet, 
VMA, viktigt meddelande till allmän-
heten, har sedan slutet på 1980-talet  
funnits	som	ett	mycket	viktigt	redskap	för	
statlig och kommunal räddningstjänst.

Systemet	används	för	att	varna	och	i	nformera	
allmänheten vid olyckor och då det är risk 
för	olyckor.	Larmet	testas	fyra	gånger	om	
året	(f	örsta	helgfria	måndagen	i	mars,	juni,	
september och december) via de varnings-
anläggningar	för	utomhusvarning	som	finns	i	
de	flesta	städer	och	tätorter.	

Larmet
Larmet Viktigt meddelande: (7 sekunder ton 
och 14 sekunder tystnad, i minst 2 minuter) 
används när fara hotar och människor snabbt 
måste varnas. 

När	faran	är	över	hörs	en	längre	signal.

Det kan vara vid exempelvis:
•	utsläpp	av	farlig	gas	

•	utsläpp	av	radioaktivt	ämne

•		fara	för	spridning	av	allvarlig	smittsam	sjuk-
dom 

•	 stor	brand	eller	annan	allvarlig	olycka

•	 extremt	väder

Det är den ansvarige räddningsledaren inom 
räddningstjänsten som bestämmer om och 
hur allmänheten ska varnas. 
Räddningsverket,	vars	verksamhet	har	över-

gått	till	MSB	(Myndigheten	för	Samhällsskydd	
och	beredskap),	har	föreslagit	i	rapporter	till	
regeringen att varning och information via 
mobiltelefonen blir ett komplement till det 
nuvarande systemet med meddelanden i radio 
och TV.

Mer information
Mer information om VMA hittar du på  
www.msb.se.  
   Information om hemskydd och självskydd 
finns	också	på	www.msb.se, men även på  
Civilförsvarsförbundets-	(www.civil.se) och 
Röda	Korsets	webbplatser	(www.redcross.se)7
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Elevmaterial

Har du koll?

VMA

I	många	kommuner	finns	ett	särskilt	ut-
omhuslarm som används när allmänheten 
snabbt	behöver	varnas.

Larmet	används	till	exempel	när	det	finns	far-
liga	gaser	eller	giftig	rök	i	luften.	Signalen
hörs	i	7	sekunder	i	taget	med	14	sekunders	
tystnad emellan.

När	faran	är	över	hörs	en	längre	signal.	

Larmet	testas	fyra	gånger	om	året	(första	
helgfria måndagen i mars, juni, september 
och december) klockan 15. Om du skulle 
höra	larmet	vid	en	annan	tidpunkt	är	det	ett	
”skarpt” larm och då ska du:
1. Gå inomhus. 

2.	Stänga	alla	dörrar,	fönster,	ventiler	och	
fläktar.

3. Lyssna på radio eller se på teve, där får du 
veta mer.

Övning

Ta	reda	på	om	det	finns	ett	sådant	larm	i	kom-
munen	där	du	bor.	Detta	kan	du	göra	genom	
att	kontakta	Räddningstjänsten.
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