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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

För att öka länets förmåga att hantera konsekvenserna av ett dammhaveri i 
Ångermanälven med biflöden anordnar Länsstyrelsen Västernorrland en 
regional samverkansövning under hösten 2016, med namnet Regional 
övning Ångerfylld. 

Den regionalt samordnade beredskapsplanering för dammhaveri i 
Ångermanälven, Indalsälven och Ljungan beskriver konsekvenser för 
Västernorrland vid största tänkbara dammhaveri. Beredskapsplaneringen 
avser det akuta skedet de närmaste dygnen efter ett dammhaveri. I 
samband med färdigställandet av beredskapsplaneringen för 
Ångermanälven ser vi ett behov av att öva hanteringen av ett dammhaveri i 
älven.  

Övningsplaneringen stödjs av övningsrådgivaren Thomas Bengtsson från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Stödet är 
kostnadsfritt för länsstyrelsen. 

Övningsplaneringen kommer i stort att följa den planeringsmodell som 
presenteras i MSB:s övningsvägledning som finns tillgänglig på 
https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/ 
Verktyg--Stod/Ovningsvagledning/ 

1.2. Syfte med dokumentet 

Syftet med Övningsbestämmelser för planeringsprocessen är att beskriva 
övningens planeringsförutsättningar samt planerings- och 
utvärderingsprocess. Dokumentet ska stödja övningsledningen och de 
lokala övningsledarna i förberedelserna inför övningen.  

1.3. Tidsplan i stort 

Övningen kan delas in i följande faser. 

Planeringsfasen, februari 2016–oktober 2016 

Genomförandefasen, veckorna 431, 45-48 2016 

Utvärderingsfasen, december 2016-februari 2017 

  

                                                           
11 Larmövningen är preliminärt satt till v. 43. Tidpunkt för larmövning kommer fastställas under 
planeringskonferens 2 den 17/6.  Exakt datum för övningstillfället hålls hemligt för de övande.  
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1.4. Övningens omfattning 

I genomförandefasen sker två övningsaktiviteter: 

• Larmövning  

• En distribuerad seminarieövning som hålls under veckorna 45-48.  

Efter genomförandefasen hålls en utvärderingskonferens den 16/2 2017.   

1.5. Deltagande aktörer 

Följande aktörer har anmält sig till övningen. Notera att aktörer kan 
tillkomma, ändra sina ambitioner eller välja att inte delta i övningen.  

Civilförsvarsförbundet v. 48 

Härnösands kommun Larmövning, ev v.46-47, 
observerande roll v. 48  

Jämtlands räddningstjänstförbund Alla moment 

Kramfors kommun Alla moment 

LRF Alla moment 

Landstinget Västernorrland Larmövning 

Länsstyrelsen Jämtland Larmövning och v 45 

Länsstyrelsen Västerbotten Larmövning, v. 45, 46, 48 

Länsstyrelsen Västernorrland Alla moment 

Militärregion Nord Larmövning, v45 och v 48, ev v.46-
47 

Polismyndigheten Larmövning, v. 48 

Räddningstjänsten Höga Kusten – 
Ådalen 

Alla moment 

SOS Alarm Larmövning 

Svenska kraftnät Larmövning 

Sollefteå kommun Alla moment 

Strömsunds kommun V. 46-47 
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2. Övningens mål och syfte 

2.1. Övergripande syfte 

Övningens övergripande syfte är att: 

• Pröva den nationella larmrutinen vid dammhaveri2, samt vidare 
larmning och genomförande av inriktnings- och 
samordningskonferens. (Larmövning) 

• Öka deltagarnas kunskap om beredskapsplaner bestående av 
planernas tillgänglighet och användning av planernas innehåll.3 
(seminarieövning v.45) 

• Belysa och hantera primära och sekundära konsekvenser som ger 
samhällspåverkan på kort och lång sikt. (seminarieövning v.46-47) 

• Diskutera och planera för storskalig utrymning4. (seminarieövning 
v.48) 

2.2. Aktörsgemensamma mål 

På grund av övningens utformning har ett aktörsgemensamt mål utformats 
för larmövningen men inte för seminarieövningen. Det är dock upp till varje 
aktör att bestämma om de vill formulera egna delmål för sitt deltagande i 
övningen.  

2.2.1. Aktörsgemensamt mål larmövning 

God förmåga att ta emot och vidareförmedla larm enligt den nationella 
rutinen vid dammhaveri och rutinen för inriktnings- och 
samordningsfunktion, samt initiera fortsatta åtgärder.   

  

                                                           
2 Den nationella larmrutinen vid dammhaveri innefattar kedjan från larm från dammägare till SOS Alarm, 
fram till larmkonferens. 
3Planens tillgänglighet innebär  att planen och dess förvaring är känd i den egna organisationen och 
kännedom om hur eventuellt hemlighetsstämplat material nås. Den plan som avses är lokal eller 
regional beredskapsplan för dammhaveri (den plan den övande aktören vill öva).  
4 Om aktören har specifika utrymningsplaner utgår diskussion och planering ifrån dessa planer. 

Sydkraft Hydropower (Uniper)  Larmövning, v. 46-47 

Trafikverket Larmövning, v. 46-48 

Ångermanälvens 
Vattenregleringsföretag 

Larmövning, v. 46-47 
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2.2.2. Målbeskrivning – Aktörsgemensamt mål larmövning 

God förmåga: Att vid aktuell tidpunkt ta emot larm och förmedla nödvändig 
information vidare enligt larmkedjan, samt säkerställa att person med rätt 
kompetens deltar vid larmkonferens och inriktnings- och 
samordningsfunktion.   

Vidareförmedla larm: Att ta emot förmedla larmet både inom egen 
organisation och till de aktörer som ska larmas.  

Initiera åtgärder: Förbereda för fortsatt hantering av händelsen i egen 
organisation. I initiera ingår att informera egen organisation och se till att 
rätt personer från egen organisation deltar vid larmkonferens och 
inriktnings- och samordningsfunktion.   

Rutin för inriktnings- och samordningsfunktion: Finns beskriven i 
Regional samordning vid kriser i Västernorrland rev 20165.  Innebär i 
korthet att länsstyrelsen kallar de aktörer som bedöms viktiga för 
hanteringen av den aktuella händelsen till ett samverkansmöte.  

När är målet uppnått: När rätt aktörer med rätt kompetens deltagit i 
larmkonferensen och inriktnings- och samordningsfunktionen.  

 

3. Planeringsprocessen 

3.1. Planeringsorganisationen 

Inledningsvis genomförs planeringsarbetet i en traditionell 
projektorganisation som framgår av bilden nedan. Projektmedlemmarna 
förutsätts följa med över i den övningsledningsorganisation som sedan 
genomför övningen. En beskrivning av organisationen återfinns nedan. 
Notera att samma personer kan ingå i flera arbetsgrupper. 

Övningsledning: Består av övningsledaren, länsstyrelsens LÖL, 
utvärderingsledaren samt MSB:övningsrådgivare.  

AG Grundscenario: Arbetsgruppen skriver övningens övergripande 
scenario. Gruppen består av representanter från länsstyrelsen, 
Vattenregleringsföretagen, Uniper, Trafikverket och Kramfors kommun.  

AG genomförande seminarieövning: Arbetsgruppen detaljplanerar den 
distribuerade seminarieövning utifrån övningens övergripande scenario. 
Gruppen består av samtliga LÖL och leds av länsstyrelsen. Arbetet utförs 
framförallt i samband med PK 2.  

                                                           
5 Finns för nedladdning på http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/manniska-och-
samhalle/krisberedskap/geografiskt-omradesansvar/Pages/default.aspx 
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Utvärderingsgrupp: Gruppen leds av utvärderingsledaren. Gruppen 
analyserar arbetet utifrån de syften som tagits fram och tar fram 
åtgärdsförslag inför det fortsatta arbetet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Roller och ansvar 

Övningen kräver ett antal befattningshavare i både i planeringsarbetet och 
under genomförandet. De viktigaste befattningarna med tillhörande roll-
beskrivning återges nedan. 

Övningen kräver ett antal befattningshavare i både i planeringsarbetet och 
under genomförandet. De viktigaste befattningarna med tillhörande roll-
beskrivning återges nedan. 

Övningsansvarig  

Ansvarar för övningens genomförande och beslutar i normativa frågor. 
Ekonomiskt ansvarig för övningens gemensamma budget samt beslutar om 
förändringar i övningens omfattning.  

Övningsledare (ÖL) 

Ansvarar och leder övningens planering och genomförande. Beslutar om 
förändringar inom tilldelad ram. 

Lokal övningsledare (LÖL) 

Varje aktör företräds av en lokal övningsledare. I planeringsarbetet ska 
denne tillvarata sin aktörs intresse och vara mottagare av information samt 
sprida den till berörda internt. LÖL ska även leverera den information som 
övningsledningen efterfrågar samt förbereda aktören inför övningen genom 
egna utbildnings- och övningsmoment. Under genomförandet är LÖL 
spelledare hos aktören. Dessa arbetsuppgifter beskrivs närmare i 
Övningsbestämmelser för genomförandet. 
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Utvärderingsledare (UL) 

Ansvarar för utvärderingsorganisationen genom att planera och förbereda 
övningens utvärdering. Denne skriver också övningens utvärderings-
rapport.  

 

3.2. Bemanning 

Under planeringsprocessen bemannas övningen med följande personer: 

Befattning Namn 
Övningsansvarig: Håkan Söderholm, Länsstyrelsen 

Övningsledare: Anna Sortelius, Länsstyrelsen 

Utvärderingsledare: Jenny Persson, Länsstyrelsen 

Övningsrådgivare: Thomas Bengtsson, MSB 

Lokala övningsledare: Tommy Sjöberg, Civilförsvarsförbundet 

 Daniel Norenius och Ted Jönsson, Holmen Energi 

 Per Jonsson, Härnösands kommun 

 Johan Möller, Jämtlands räddningstjänstförbund 

 Margareta Fällström, Kramfors kommun 

 Per Viklund, Landstinget Västernorrland 

 Patrik Lundgren, Länsstyrelsen Jämtland 

 Susanne Öberg, LRF 

 Martin Neldén, Länsstyrelsn Västernorrland  

 Christer Papmehl, Länsstyrelsen Västerbotten 

 Sven-Olof Grenholm, Militärregion Nord 

 (LÖL ej namngiven) Räddninstjänsten Höga 
Kusten-Ådalen 

 Jens Forsberg, Polismyndigheten 

 Ulla Ullstein, Sollefteå kommun 

 Benny Johansson, SOS Alarm 

 Katarina Funning, Sydkraft Hydropower 

 Irene Tängmark, Strömsunds kommun 

 Annica Åberg, Trafikverket 

 Mats Lindblom, Svenska kraftnät 
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3.3. Tidsplan 

Följande tidsplan beskriver möten och aktiviteter i planeringsprocessen. 
Observera att datum kan komma att justeras och ytterligare möten 
tillkomma. 

Tidpunkt Aktivitet 

2016  

5/4  

7/4 

Startmöte i Vilhelmina resp. distans.  Syftar till att 
presentera övningsupplägget och ge underlag för inbjudna 
aktörer att ta ställning till sitt deltagande. 

22/4 Sista dag anmälan till övningen, ambitioner och namn på 
LÖL.  

3/5 Planeringskonferens 1 i Härnösand. (syfte, mål prövande 
del, inriktning till scen grupp.  

V 21-23 Scenariogruppen tar fram övergripande scenario 

10/6 Övergripande scenariot klart 

17/6 Planeringskonferens 2 i Sollefteå 

1/9 Skrivarstuga  

14/10 Momentbeskrivningar och inspel klara 

20/10 Planeringskonferens 3   

V 436 Larmövning 

V 45-48 Distribuerad seminarieövning 

2017  

16/2  Utvärderingskonferens 

 

 

  

                                                           
6 Larmövningen är preliminärt satt till v. 43. Tid för larmövning bestäms under PK2. Exakt datum och  
hålls hemlig för de övande.  
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3.4. Dokumentation 

Övningen kommer att dokumenteras i en rad olika dokument, med olika 
innehåll och med olika målgrupper, vilka beskrivs noggrannare i 
Övningsvägledningens grundbok kapitel 10. I tabellen nedan återges 
övningens huvuddokument. 

Dokument Ges ut vecka 

Övningsbestämmelser för planeringsprocessen V 624 

Övningsbestämmelser för genomförandet inklusive 
utvärderingsbestämmelser 

V 642 

Övningsledningsbestämmelser V 644 

Utvärderingsrapport, remissversion V 705  

Utvärderingsrapport, slutlig version V 709 

 

3.5. Dokumentdelning 

Övningens dokumentation inklusive inspel ioch inlämningar kommer att 
göras i WIS. Länsstyrelsen skapar en händelse med namnet Övning 
Ångerfylld 2016. Det är sedan upp till varje aktör att ansluta sig till 
händelsen, samt att begära rättigheter för den samma.  

 

4. Övningsformat 

4.1. Scenario 

Övningens övergripande scenario kommer omfatta ett dammhaveri i 
Ångermanälven och biflöden. Övningen inleds med en larmövning som 
testar larmkedjan för dammhaveri. Under den distribuerade 
seminarieövningen kommer händelseutvecklingen se ut enligt följande: 

Vecka 45: Allvarliga problem vid damm. Fokus på planhantering (förvaring 
och användning av beredskapsplanen).  

 V 46 och 47: Inträffat haveri. Identifiering och hantering av primära 
konsekvenser och sekundera konsekvänser.   

V 48: Utrymning. 

4.2. Övningsmetoder 

Larmövningen genomförs på exakt samma sätt som vid ett skarpt larm och 
med den skarpa larmlistan. Det är upp till varje aktör att se till att larmet 
hanteras rätt i sin organisation.  
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Den stora skillnaden mellan en traditionell seminarieövning och en 
distribuerad seminarieövning är att aktörerna inte befinner sig på en 
gemensam plats, utan löser inspelen på sina ordinarie arbetsplatser. 
Övningen leds inte av en gemensam spelledare, utan den lokala 
övningsledaren har spelledarrollen hos respektive aktör. En stor fördel med 
detta är att övningen är kostnadseffektiv, eftersom den inte genererar några 
resekostnader och att fler personer då får möjlighet att delta. Övningen ger 
också möjlighet till djupare analyser av inspelen. En annan stor skillnad är 
att övningen kan pågå under en längre tid, från en vecka upp till flera 
månader. Det blir då upp till varje aktör att bestämma hur mycket resurser 
som ska läggas på övningen.  

Under genomförandet har varje aktörs lokala övningsledare rollen som 
spelledare. Inledningsvis måste den lokala övningsledaren se till att rätt 
personer deltar i övningen, det vill säga att bjuda in dem till särskilda tider. 
Inspelen levereras till de lokala övningsledarna WIS. Varje inspel har också 
en bestämd tid när det ska lösas. Under den perioden kan det finnas 
förutbestämda tider för samverkan. Syftet med en sådan tid är att oavsett 
när en aktör väljer att lösa en uppgift, ska de ändå finnas tillgängliga under 
den tiden ifall någon annan aktör vill samverka i en fråga. 

När aktören har löst uppgiften redovisar lokala övningsledaren resultatet 
till övningsledningen. Detta sker via WIS. 

5. Information och media 
Länsstyrelsen svarar för den övergripande informationen angående 
övningen till media. Deltagande myndigheter har möjlighet att ta egna 
mediakontakter i syfte att marknadsföra den egna organisationen. 

 

6. Logistik och ekonomi 
Alla deltagande aktörer förutsätts delta på egen bekostnad. Länsstyrelen 
står för gemensamma kostnader till exempel vissa måltider och lokalhyra. 
Aktörerna förväntas delta med personal i de olika arbetsgrupperna i 
planeringsarbetet.  

 

7. Utvärdering 
Övningen utvärderas med fokus på:  

• Planeringsprocessen inför övningen. 

• Övningens genomförande, format och upplägg. 
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• Resultatet från aktörernas redovisningar under övningen 

Utvärderingen planeras av utvärderingsledaren och kan bestå av enkäter, 
observationer och dokumentation. 

Som en del i erfarenhetshanteringen kommer en utvärderingskonferens att 
anordnas i februari 2017. 

 



Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
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