Övning Astrid
Till dig som ska övas

Den 27 november kommer dricksvattenövning Astrid att genomföras mellan
klockan 08–16. Din organisation kommer att vara med och öva och du är en av de
som ska övas.

Vilka och vad som ska övas
Samtliga kommuner, Landstinget och Länsstyrelsen samt polis och försvarsmakten kommer
att öva i Övning Astrid som är 2013 års regional samverkansövning som genomförs i Kalmar
län. Det som ska övas är länets förmåga att samverka vid en krishändelse som denna gång
innebär störning av dricksvattenförsörjning i länet.
Varje aktör som övar har själva satt upp sina lokala mål utifrån länsgemensamma
övergripande mål. Övningen kommer att utvärderas utifrån dessa mål, både lokalt och
regionalt, för att vi ska bli bättre på krishantering och hanteringen av en
dricksvattenstörning.
Du som ska övas har blivit utvald då du på något sätt ingår i din organisations
krisorganisation. Exakt vilka tider och vilken plats som gäller för dig får du reda på av din
lokale övningsledare.

Hur övningen går till
Övningsledning
Övningsledningen är den del i övningsorganisationen som ansvarar för övningens
genomförande samt leder och styr övningen åt rätt håll. Hos varje organisation som övar
finns en lokal övningsledare som ser till att du som övas får rätt information och
förutsättningar för att du ska få en bra övning. Den som är lokal övningsledare för din
organisation har hjälpt till med att planera och samordna övningen samt anpassa den för din
organisation.

Övningsbestämmelser
I övningsdokumentet övningsbestämmelser finns allmän information kring övningen som
kan vara bra att känna till. Där beskrivs scenario och andra förutsättningar närmare.
Övningsbubblan
Under övningsdagen är övningsbubblan den världen vi lever i. Vissa saker som sker inom
övningen kanske inte är exakt så som de skulle vara i din vardag, ha lite överseende med

detta. Allt som sker inom övningen ska stanna inom övningsbubblan, spricker bubblan kan
det bli lite fel. Sambandskatalogen definierar vad som är ”inom” bubblan. Är det något som
känns osäkert eller konstigt, prata med din övningsledare om detta.

Motspel
Under övningsdagen finns ett sk ”motspel” som utgör medier, allmänhet och Övriga världen.
Då vi inte agerar uti i verkliga livet hjälper motspelet till att skapa verklighetskänsla. Övriga
världen är den del som representerar andra myndigheter än de övade och exempelvis
företag. Allmänhet och media kommer att använda X-book (facebook), Kvitter (Twitter) och
de kommer att blogga. De medier som finns under övningsdagen, som du säkerligen
kommer att träffa på eller läsa om är:




Bumerangen, regional tidning
ExtraBladet, nationell tidning
NyhetsRadion, radio och nyhetsrapportering

Sambandskatalogen
I Sambandskatalogen finns de kontaktuppgifter, telefonnummer och e-post, som är
tillgängliga under övningsdagen. Då det i vissa fall inte är ordinarie kontaktvägar som
används är det viktigt att bara använda sig av uppgifterna som står här. I sambandskatalogen
står även adressen och användaruppgifter till övningswebben som innehåller hemsidor, Xbook, mm. Sambandskatalogen får du tillgång till genom din lokale övningsledare.
Förhistoria
För att du ska kunna förstå händelsen i övningen och på ett mer begripligt sätt få ett
sammanhang finns en förhistoria. Den beskriver vad som har hänt (inom övningen) innan du
börjar öva. Du får del av förhistorian genom din lokale övningsledare.
Bestämda tider under övningen
För att få ihop allt under övningsdagen är vissa saker förbestämda att ske viss tid:
Regionalt samverkansmöte kl 8.30 och 15.30.
Pressträff på länsstyrelsen kl 11 och kl 14.
Övningen avslutas ca. kl 16 och därefter summerar varje organisation med sin personal.

Vad ska just du tänka på?






Innan du går till övningen - ta en liten stund, läs igenom förhistoriken föreställ dig att
du är i övningsvärlden. Fundera – vad hade jag tänk/tyckt då?
När du övar, tänk på att all kommunikation inom övningen, verbal och skriftlig,
måste inledas med Övning Astrid. (Det blir lätt lite fel om riktiga världen tror att det
är på riktigt…)
Under övningen - våga fråga och våga göra fel! Ha roligt och lär dig något nytt!
Efter övningen - återkoppla efter övningen dina kloka synpunkter till din lokala
utvärderare!

Med önskan om en lyckad övning!

Länsstyrelsen

