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AVDELNINGEN FÖR CYBE RSÄKERHET  
OCH SKYDD AV SAMHÄLL SVIKTIG 

VERKSAMHET  

 

Centrala Beredningsgruppen   
Elektromagnetiska Hot (CBG EM-hot) 

Forum för informationsspridning och samverkan om EM 
effekter 
 

 

 

CBG EM-hot är ett forum för informationsspridning och 

samverkan om EM effekter. Beredningsgruppen 

bildades 1980 av Överbefälhavaren (ÖB) 

Ett forum för informationsdelning 

CBG EM-hot är ett forum för informationsspridning och 

samverkan om EM effekter mellan statliga myndigheter och 

bolag. Forumet bedömer och värderar EM hot och dess 

konsekvenser på samhällsviktiga system och anläggningar samt 

utarbetar rekommendationer och råd.  

 

Om forumet 

Forumets fokusområden innefattar blixt, ElektroMagnetisk Puls 

(EMP), High Power Microwaves (HPM) och andra 

elektromagnetiska hot, bl.a. störsändare. 

Huvuduppgifterna enligt stadgar är:  

- Insamla och sprida information inom EM-området till 

deltagande organisationer (myndigheter och bolag).  

- Bedöma och värdera elektromagnetiska hot och 

konsekvenser på samhällsviktiga system och 

anläggningar.  

- Ta fram rekommendationer och råd för EM-

skyddsåtgärder och utarbeta underlag för risk- och 

sårbarhetsanalys.  

Den centrala beredningsgruppen sammanträder normalt en gång 

per år. 

 

Historik 

1980 CBG EMP och joniserande strålning inrättas av 

överbefälhavaren 

1988 CBG EMP (joniserande strålning avfördes)  

2002 CBG EMP/HPM (HPM tillfördes) 

2007 CBG EM hot (breddning) 

 

Huvudman 

Totalförsvarets Chefsnämnd 1980-2001 

Krisberedskapsmyndigheten 2005-2009 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2009- 

 

 

Samverkande partner 

 

 MSB (Beredningsgruppens 

huvudman) 

 Försvarsmakten - HKV, 

Totalförsvarets skyddscentrum - 

SkyddC 

 Försvarets materielverk - FMV  

 Försvarshögskolan - FHS  

 Fortifikationsverket - FORTV  

 Försvarets radioanstalt - FRA  

 Totalförsvarets forskningsinstitut 

- FOI  

 Polismyndigheten 

 Säkerhetspolisen 

 Försäkringskassan  

 Socialstyrelsen - SoS  

 Trafikverket  

 Post- och telestyrelsen - PTS  

 Statens fastighetsverk - SFV  

 Svenska Kraftnät - SvK  

 Sveriges Radio/Sveriges 

Television - SR/SVT  

 Elsäkerhetsverket  

 Adjungerade ledamöter från 

Regeringskansliet  

 

Kontakt 

 

Gustav Söderlind  

Avdelningen för cybersäkerhet och 

skydd av samhällsviktig 

verksamhet, MSB 

Gustav.Soderlind@msb.se   

+46 (0) 10-240 42 57  

 

Håll dig uppdaterad via: 

 

msb.se/elektromagnetiskahot 

 

https://www.msb.se/elektromagnetiskahot
https://www.msb.se/elektromagnetiskahot

