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Scenario
1 Fasta förutsättningar
Övningen äger rum den 29 maj i realtid. Detta underlag ska finnas tillgängligt för övade samt
för motspel och övningsledare m.fl. för att ge en bakgrund till utgångsläget vid övningens
start 29/5. Vissa detaljer kommer att reserveras för motspel och övningsledare för att inte de
övade parterna ska få kännedom om händelser och inspel i övningen som ska komma fram
under övningsdagens gång.
Väderläget (övningsväder) regleras i väderprognos p 3.4.

2 Förhistoria
Efter en lång och snörik vinter har våren även nått norra Sverige. Dock kom snösmältningen
igång ovanligt sent, i mitten på maj då även temperaturerna steg till över normalt.
Skogsfloden och fjällfloden gick samtidigt vilket medförde att översvämningsproblem
uppstod på många håll i länet.
I början på vecka 21 meddelade SMHI en klass 1 varning för höga flöden då man såg att
under veckan skulle det komma en hel del nederbörd i kombination med värme. Varningen
omfattade små och medelstora oreglerade vattendrag i länet samt Skellefteälven nedströms
Bastusel, Piteälven, Umeälven och Vindelälven.
I början på vecka 22 kom varningen att höjas till klass 2 för att på tisdagen den 28 maj höjas
till en klass 3 för nedre delarna av: Piteälven och Skellefteälven (nedre delen), Umeälven
(utom Storuman) och Vindelälven, samt medelstora vattendrag i mellersta och södra
Lappland, södra Norrbotten samt Västerbotten och nordvästra Ångermanland. Prognoserna
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från SMHI gör också gällande stora mängder nederbörd vilket också resulterat i klass 2
varning för nederbörd.

3 Läget vid övningens start
Läget den 29 maj klockan 06.00

3.1 Läget i stort
Såväl små, medelstora och stora vattendrag är kraftigt påverkade, i de små vattendragen
överstiger flödena 100-årsflödet. Fjällsjöälvens flöde närmar sig ett 100-årsflöde. Umeälven
och Vindelälven har en vattenföring som liknar 1995 års flöden, det vill säga 50-100 årsflöde.
I Skellefteälven närmar sig vattenföringen lokalt 200-årsflödet.
Läget länsstyrelserna (Västerbotten och Norrbotten)
Länsstyrelsen har följt händelseutvecklingen och deltagit i och genomfört ett antal
samverkanskonferenser under senaste veckorna.
Länsstyrelsen har framfört till Försvarsmakten att behov av bandvagnar och personal från
hemvärnet kan komma att behövas. MSB har förvarnats om behov av översvämningsmateriel.
Länsstyrelsen har vidare inventerat resursläget i drabbade kommuner och kartlagt behov av
förstärkningsresurser. Kommunerna har framför allt begärt och fått stöd med personalresurser,
översvämningsmateriel, pumpar m.m.
Läget Arjeplogs kommun
De vädervarningar som kommit fram till 28 maj har inte föranlett några åtgärder i kommunen,
samtal har förts med Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF) om det finns några risker
men de har sagt att det finns gott om utrymme i de stora reglermagasinen. Den 28 maj då
klass 3 varning utfärdades träffas kommunchef, kommunstyrelsens ordförande och Rch för ett
möte. De deltar i samverkanskonferens med Länsstyrelsen. Arjeplog begär inga
förstärkningsresurser i nuläget.
Läget Arvidsjaurs kommun
Höga flöden i Skellefteälven och skogsbäckar motsvarande 100 års nivåer har fått vägar att
svämma över, gett bärighetsproblem som får konsekvenser för infrastrukturen.
Den 29 maj, klockan 03.15 inträffade ett elavbrott i västra delen av kommunen. Orsaken var
underminerade stolpar i regionledningsnätet i närheten av ”tusensjöområdet” sydost om byn
Abborrträsk, vilket orsakade att en ledning ramlat ned. Cirka 3700 medborgare är utan ström
och har varit det sedan 03.15. Vattenfall har uppmärksammat att störning av elförsörjningen
har inträffat och har sänt ut helikopter för att lokalisera felet.
Läget Lycksele kommun
Vattenståndet i Vindelälven är onormalt högt, väghållaren, kommunen, och ansvariga runt
Tele/IT kommunikation har följt upp SMHI:s prognoser under de senaste veckorna, allt tyder
på att det kommer att uppstå allvarliga problem i kommunen. Det senaste dygnet har läget
förvärrats, samtal om störningar i Tele/It näten samt problem med framkomst med fordon
efter en del vägar. Störningarna runt Ume Älv och Lycksbäcken blir alltmer frekvent.
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Kranskommunerna i norr har också påtalat problem och Skellefteåälven är väldigt drabbad.
Ägare av hus och fritidsboenden har kontaktat kommunen under den senaste veckan och
uttryckt sina farhågor.
Kommunen har ännu inte vidtagit några större åtgärder för att mildra eventuella skador.
Läget Norsjö kommun
Vattnet är högre än normalt, rekordnivå för nederbörd och tjälen ligger fortfarande i marken
på många ställen. Många grusvägar i kommunen är mycket svaga, vattennivåerna i alla
tillflöden till Skellefteåälven är höga. Svansele, Gumboda och Petiknäs visar höga nivåer
och nära inpå tomter i området. Det har regnat mycket i området över 30 mm/dygn med vissa
toppar upp till 60 mm.
Vädervarningar som kommit fram till 28 maj har inte resulterat i några konkreta åtgärder
inom kommunen. Kommunledning deltog i länsstyrelsens samverkanskonferens den
18/4. Verksamheterna inom Tekniska/Vägar har haft viss kontakt med Svevia (entreprenör
för väghållning) gällande svaga vägrenar och vattensamlingar i anslutning till vägar, vissa
vägtrummor är fortfarande blockerade av is och bråte.
Den 28 maj i samband med att vädervarning klass tre utfärdas, skickas meddelande till alla
verksamheter inom Norsjö Kommun som information. Norsjö kommun har inte tidigare
uttryckt behov av extra resurser i form av t.ex. skyddsbarriärer, men det kan bli aktuellt
utifrån utvecklingen.
Läget Sorsele
Under den 18:e maj förvärrades läget i Sorsele. Väg 363 mellan Ammarnäs och Sorsele är
inte längre farbar och Ammarnäs är isolerat. Väg E45 är översvämmad och avstängd, det är
mycket svårt att ta sig till och från Sorsele. Arbete har pågått de senaste dagarna med att
bygga invallningar för att skydda Sorsele tätort.
Som en konsekvens av denna utveckling flyttades ambulansen i Sorsele till annan ort.
Läget Storuman
I de västra delarna av Storumans kommun är det mycket höga vattenföringar. Väster om
Tärnaby är E12 avskuren. Hemavan och området västerut är isolerat. Hemavan Tärnaby
Airport är avstängd pga. översvämning.
Ett antal slasklaviner har löst ut vid Solberg och Klippen under natten. Väg 1115 över Solberg
avspärrad och även E12 vid Klippen.
Begränsad framkomlighet efter E12 vid Slussfors pga. vatten över vägen. På grund av SMHI:s
klass 2 varningar är risken mycket stor att ytterligare stora slasklaviner går och att ytterligare
vägar svämmas över. Hemavans flygfält är stängt på grund av att fältet är översvämmat men
vallarna håller vattnet borta från byggnaderna.
Många mindre vägar är översvämmade och de övriga små vägarna har mycket begränsad
framkomlighet.
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Kvarnbäcken i centrala Hemavan har ett mycket kraftigt flöde som river med sig mycket
material. Vattennivån är så hög vid bron att vattnet börjar rinna över E12:an.
Läget Skellefteå kommun
Utifrån ovanstående beskrivning är det höga flöden i Skellefteälven. Vattnet är högre än
normalt. Om vattenståndet i havet förändras från nuvarande låga nivå finns stor risk att
låglänta områden kommer att översvämmas i nedersta delen av Skellefteälven.
De vädervarningar som kommit fram till 28 maj har inte resulterat i några åtgärder inom
kommunen, förutom deltagande i länsstyrelsens samverkanskonferens.
Den 28 maj i samband med att vädervarning klass tre utfärdades, sammankallades
representanter från kommunens förvaltningar och ett samverkansmöte genomfördes. Därefter
deltog kommunen i Länsstyrelsen samverkanskonferens. Där begärde Skellefteå kommun 500
meter skyddsbarriärer från MSB.
Läget övriga länet
Dorotea och Vilhelmina kommuner:
Rapporterar om höga vattenflöden med många avskurna vägar som följd. I Dorotea kommun
är 1052 översvämmad vid Bredsele, 1054 översvämmad vid Högland och bortspolad vid
Korpån. 1055 är översvämmad vid Harrsjöhöjden. 1057 är bortspolad norr om Brännåker.
Därvid är kommunen isolerad väster om Bredsele. E 45 är översvämmad vid Rörström.
Vilhelmina kommun har ett flertal vägavbrott och översvämmade vägar. Väg 1067 är
översvämmad väster om Saxnäs, väg 1088 är avskuren väster om Kittelfjäll. Väg 1077 är
översvämmad vid Eriksberg. Boende längs väg 1088 mellan Kittelfjäll-norska gränsen samt
väster om Saxnäs är isolerade.
Det är stora problem med vägnätet på många håll i länet, främst på de mindre vägarna och på
många ställen är framkomligheten begränsad.
Vännäs och Umeå kommuner: Vid Vännäsby är situationen besvärlig och det är risk att
järnvägsbron havererar. Vattennivåerna är lika höga som 1995. Invallningar förstärks och
vatten pumpas bort. Risk att avloppsvatten tränger in i bostäder.
Vindelns kommun: Stora problem i främst Hjuken där vatten tränger in i bostäder.
Invallningar har delvis misslyckats.
Drabbade kommuner har byggt vallar och fortlöpande genomfört åtgärder efterhand som läget
förvärrats.

3.2 Läget i detalj
3.2.1 Översvämningsläget
 Översvämningsproblem längs Skellefteälven, Umeälven och Vindelälven
 Avskurna vägar på många håll; Bl.a. E45 och E12 Tärnaby-norska gränsen,
bärighetsproblem
 Många vägar avskurna, översvämmade eller med begränsad bärighet
 Invallningar och järnvägsbron vid Vännäsby riskerar att rasa
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Mindre vägnätet som bl. a. leder till vissa dammanläggningar
Järnvägstrafiken störs pga. underminerad/bortspolad banvall
Problem med tele- och datatrafik
Slasklaviner
Stora översvämningsproblem i Lycksele, Hemavan, Hjuken, Vindeln, Vännäsby m.fl.
Stora invallningar byggs vid Sorsele. I Vännäsbyområdet är invallningarna förstärkta
och kompletterade
Hemavan, Ammarnäs, Borgafjäll, Sorsele samt Vilhelmina kommun väster om
Kittelfjäll m.fl. orter isolerade

3.2.2 IT och teleläget
Störningar i telefoni som kommer och går, troligen pga. rörelser i vägbankar m.m. (fast och
mobil telefoni). Teleproblemen kan komma att förvärras på grund av skadad infrastruktur.
3.2.3 Kommunikationsläget
Väg
Enligt Trafikverkets karta avseende läget 29/5 kl. 06.00 (läggs in på Cursnet v 21).
Många vägar är oframkomliga på grund av översvämning, ras och underminering. Såväl
allmänna som enskilda vägar berörs. Vissa områden i länet är isolerade då ingen framkomlig
väg finns just nu. På en del av dessa platser kan bandvagn eller båt användas, men
ambulanstransporter och räddningstjänst kan ej nå vissa områden. Ambulanshelikopter samt
extra helikopterresurser prioriterar insatser i ”väglöst land”.
Järnväg
Enligt Trafikverkets karta avseende läget 29/5 kl. 06.00 (läggs in på Cursnet v 21).
Det finns risk för avstängda sträckor samt begränsningar i vikt och hastighet pga.
underminering och översvämning.
Flyg
Följande flygplatser är stängda på grund av den rådande vattensituationen


Hemavan

3.2.4 Ångermanälven och Fjällsjöälven
Ångermanälven är Sveriges tredje största älv och är 460 kilometer lång. Biflödet Fjällsjöälven, 260 km låg, rinner genom Tåsjöbygden. De andra två biflödena är Åseleälven och
Faxälven, 340 km lång.
I Kittelfjällsområdet har flera slasklaviner utlösts. Åsele-området har drabbats av stora
översvämningar. Stora vägskador har uppstått i Vilhelmina och Dorotea kommuner som en
direkt följd av den snabba snösmältningen i fjällområdet. Området väster om Kittelfjäll är
isolerat liksom området strax väster om Ormsjö i Dorotea kommun.
E45 är översvämmad vid Rörström.
På grund av den våldsamma vårfloden har byarna väster om Ormsjö i Dorotea kommun blivit
isolerade. Väg 1052 är översvämmad på flera ställen, bland annat vid Bredsele och söder om
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Båtas, samt norr om Borga nära Sutme. Vid Långfors är vägen bortspolad. Väg 1054, 1055
och 1057 samt delar av skogbilvägnätet översvämmat eller bortspolat.
I Vilhelmina kommun är läget följande:
Från Kittelfjäll och västerut är väg 1088 översvämmad eller bortspolad på ett flertal platser.
Väg 1067 är översvämmad vid Saxnäs. Byarna väster om Kittelfjäll samt väster om
Fatsjöluspen är isolerade. Mellan Stalon och Dikanäs är vägen bortspolad. Det mindre
vägnätet i Vilhelmina kommun är svårt påverkat.
3.2.5 Umeälven
Umeälven är 470 km lång och har producerat elenergi sedan 1800-talet. Älven börjar vid
norska gränsen i sjön Överuman och slingrar sig längs Blå vägen och passerar på sin färd mot
Östersjön kommuner som Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Vid mynningen är
medelvattenföringen ca: 450 m³/s. Avvattningsområde är till yta ca: 29 300 km² ungefär som
Småland. Största biflöde är Vindelälven, 444 km lång, som rinner upp sydöst om Nasafjäll,
sedan flyter förbi Sorsele och mynnar ut i huvudälvfåran nedanför Vännäs.1
3.2.6 Vindelälven
Vindelälven är ett biflöde till Ume älv som är 453 km lång med ett avrinningsområde på 12
650 km². Vindelälven är därmed Sveriges största biflod. Medelvattenföringen vid mynningen
är 190 m³/s. Vindelälven rinner från gränsen mot Norge i södra delen av Arjeplogs kommun,
rinner mot sydost genom hela Sorsele kommun, inklusive sjön Storvindeln, passerar Vindelns
kommun och en liten flik av Umeå kommun, och rinner slutligen i Vännäs kommun söderut
för att mynna i Umeälven strax öster om Vännäsby, blott 25 km från havet.2
3.2.7 Skellefteälven
Skellefteälven är en av de stora norrlandsälvarna med sin längd på 410 kilometer. Älven
rinner upp i Ikesjaure i Arjeplogs kommun i västra Lappland och ger vatten till de stora
sjöarna Hornavan, Uddjaur och Storavan. Den rinner ut i Bottenviken vid Skellefteå.3
Tiden innan övningen har en kraftig nederbörd i kombination med en snabb snösmältning
gjort att mycket höga flöden har byggts upp i älven, främst genom ovanligt stora bidrag från
de större biflödena. Med anledning av detta har åtskilliga samverkanskonferenser hållits med
deltagare kopplade till älvgruppen där deltagarna har fått information om att läget i älven är
under kontroll även om flödena i vissa fall är något större än tillgänglig avbördningskapacitet
vid dämningsgräns vilket innebär att viss överdämning kan komma att ske vid frånslag i
kraftstationerna. I Malån och Petiknäsån är flödena mycket höga och troligen kommer dessa
att ge lokala översvämningsproblem.
I älvens övre del, uppströms Bastusel, finns och förväntas inga höga flöden i älven tack vara
gott om utrymme i de stora regleringsmagasinen. Från Storavan/Bergnäs sker endast
mintappning om 25 m3/s. Däremot kommer det troligen att uppstå lokala översvämningar i
tillflöden.
I Skellefteå tätort är flödena en vecka innan övningen motsvarande en normal vårflod (350400 m3/s) och större flöden än så har inträffat vid ett flertal tillfällen under de senaste 20 åren.
Den kraftiga nederbörden gör dock att tillrinningen till älvens nedre del ökar snabbt vilket
1

Källa: http://vattenkraft.info/?what=Umeälven
Källa: http://vattenkraft.info/?page=123
3
Källa: http://vattenkraft.info/?what=Skellefteälven13
2

Länsstyrelsen Västerbotten
Övning Vildälv 2013

Bilaga 1 till
övningsledningsbestämmelser
Dnr 455-2153-2012
Sidan 8(115)
medför att älvens vattenföring i Skellefteå fördubblas under de sista fyra dygnen innan
övningen. På övningsdagen kulminerar flödena med ca 800 m3/s i Skellefteå tätort. Vid
inflödena till Skellefteåälven är vattenföringarna i Malån och Petiknäsån ca 310 m3/s
respektive ca 120 m3/s.
Exakta flöden under en veckas period kring övningsdagen samt aktuella vattenstånd i
magasinen kl. 06.00 på övningsdagen presenteras i bilaga A. För en beskrivning av älvens
utbredning i Skellefteå tätort vid övningens start presenteras en karta i bilaga B. Denna karta
illustrerar beräknad vattensituation vid 100-årsflöde = 108 m3/s och ger i princip en korrekt
bild även för det något högre flödet i övningen. Undantaget från detta är att några dm högre
vattenstånd råder uppströms Lejonströmsbron (RH00: 3,7 m.ö.h jmf 3,3 m.ö.h enligt kartan)
samt någon dm högre vattenstånd vid Nordanå (RH00: 3,1 m.ö.h jmf 3,0 m.ö.h enligt kartan).

1
6

Förteckning över dammar enligt kartan
1 Sädva

9 Rengård

2 Rebnis

10 Båtfors

3 Bergnäs

11 Finnfors

4 Slagnäs

12 Granfors

5 Bastusel

13 Krångfors

6 Grytfors

14 Selsfors

7 Gallejaur

15 Kvistforsen

8 Vargfors

16 Bergsbyn
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3.3 Momentförteckning
Övningens olika delar är strukturerade enligt principen för händelse-moment-inspel.
Händelse

Moment

Ansvarig skribent

Innehåll

1.1 Allvarligt problem
Bastusel/Dammbrott Bastusel

Vattenfall

Stort läckage, sjunkhål, larmnivå
B./ Larmnivå A, räddningstjänst i
hela dalgången
Tid: 06-21.00

1.2 Ras Kedträskbron

Norsjö kn

Tid: 06.30-07.00

1.3 Tekniskt fel Rengårds kraftstation

Skellefteå Energi
Underhåll, Skelleftekraft

Fel på luckmanövrering, problem
med kommunikation
Tid: 08-?

1.4 Bussolycka Norsjö

VLL

Gymnasiebussen från Norsjö till
Skellefteå, stor olycka i
Bolidentrakten
Tid:08-10.00

1.5 Flytgods Kvistfors kraftstation

Statkraft

Driftstörning
Tid: ca 09.00-11.30

1. Höga flöden
Skellefteälven

1.6 Kvistfors fiskdöd

Statkraft

Tid: 12.30–16.00

1.7 Elavbrott Mickelsavan Norsjö

Norsjö kn

Tid: 07.45- 13.00

1.8 Höga flöden Skellefteå

Skellefteå kn

Konsekvenser för vägar, problem
med förorenat vatten, sociala
medier etc. behov av
förstärkningsresurser
Tid:09-15.00

2. Höga flöden
Umeälven

3. Höga flöden
Vindelälven
4. Teleavbrott

1.9 Åtgärder dammbrott Skellefteå

Skellefteå kn

Tid: 15–21.00

1.10 Höga flöden Malå/Norsjö

Malå kn, Norsjö kn

Tid: 07-16.00

1.11 Konsekvenser dammbrott Norsjö

Norsjö kn

Översvämning Svansele,
Gumboda, Petiknäs inom Norsjö
kn. Tid: 15–21.00

1.12 Höga flöden Arjeplog

Arjeplog kn

Tid: 06-16.00

1.13 Höga flöden Arvidsjaur

Arvidsjaur kn

Tid: 06-16.00

2.1 Höga flöden Storuman

Storuman kn

Tid: 08-16.30

2.2 Höga flöden Lycksele

Lycksele kn

Tid:08-16.30

2.3 Sjunkhål Bjurfors nedre kraftstation

Statkraft

Tid 10.15–15.10

2.4 Brand Harrsele kraftstation

Statkraft

Tid 10.30–11.30

3.1 Höga flöden Sorsele

Sorsele kn

Tid: 08.30-16.00

4.1 Teleavbrott/Rakel

Länsstyrelsen
Västerbotten

Påverkar alla aktörer + SOS Alarm
Tid: 13.00–15.00

Länsstyrelsen Västerbotten
Övning Vildälv 2013
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3.4 Väderläget
Väderprognos 29/5 kl. 06:00-30/5 kl. 06:00
Norra Norrlands kustland, inland och fjälltrakter.
Mulet. Fortsatt regn, 20-40 mm. Temperatur ca 12-15 grader. Svaga vindar från SV.
Prognos för kommande 5 dygn
Ytterligare regnväder passerar under de kommande dygnen. Vädret är svårbedömt men
ytterligare 40-60 mm regn väntas under perioden.
Hydrologisk information och varningar:
Från SMHI har följande hydrologiska information och varningar erhållits:
Vecka

Datum

Typ av information

20

Måndag 13/5

Hydrologisk lägesbeskrivning

Tisdag 21/5

Vädervarning klass 1 höga flöden

Lördag 24/5

Vädervarning klass 2 höga flöden

Söndag 26/5

Väderprognos kl. 14.00

21

Väderprognos klockan 07.00
Måndag 27/5

Vädervarning klass 1 nederbörd
Vädervarning klass 2 höga flöden

22
Väderprognos klockan 07.00
Tisdag 28/5

Vädervarning klass 3 höga flöden
Vädervarning klass 2 nederbörd

Samverkansmöten, konferenser m.m.
Torsdag 23/5
MSB förvarningskonferens m.a.a. förestående varning klass 2
Fredag 24/5
Lördag 25/5
Lst samverkanskonferens efter varning klass 2 – lägesuppfattning
Söndag 26/5
Lst samverkansmöte med samordn. gr. höga flöden, kommuner
m.fl.
Måndag 27/5
MSB förvarningskonferens maa förestående varning klass 3
Lst samverkansmöte med samordn. gr. höga flöden, kommuner
m.fl.
Tisdag 28/5
Lst samverkansmöte med samordn. gr. höga flöden, kommuner
m.fl.
MSB samverkansmöte pga. höga flöden

3.5 Information om beräknat dammbrott i Bastusel
Bastusels intagsdamm är 20 meter hög. Dammbrott har beräknats på högsta delen av
fyllningsdammen vid kraftverksintaget. Vid Onormal antas dammbrott ske vid dämningsgräns
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(aktuell situation för övningen). Som en konsekvens uppstår sekundära dammbrott i samtliga
nedströms liggande dammar förutom Gallejaur damm 1 och damm 2 samt Vargfors damm 2
och damm 3.
Ett dammbrott i Bastusels intagsdamm leder till mycket höga flöden i älven och stora
konsekvenser nedströms. Skellefteå översvämmas delvis. Flodvågen till följd av dammbrottet
når Skellefteå efter cirka 19 timmar. Nivån stiger som mest med 10.3 meter i Skellefteå vid
Viktoriabron.
3.5.1 Vädervarningar
Vädervarningar till lands avseende regn, höga flöden och vattenstånd.4

Typ

Klass Konsekvens

Rikligt regn

1

> 35 mm på 12 timmar över större område. Risk för stora
vattensamlingar, risk för översvämning i källare, dagvattenledningar. I
övrigt se eventuella hydrologiska varningar.

Höga flöden

1

Kan medföra mindre översvämningsproblem. Uppkommer i snitt vart
annat år.

Högt vattenstånd i
sjöar

1

Kan medföra mindre översvämningsproblem. Uppkommer i snitt vart
annat år. Utfärdas framför allt i Sveriges sex största sjöar

Mycket stora
regnmängder.

2

> 70 mm på 24 timmar över större områden. Mycket stor risk för
översvämningar i dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för
stora vattensamlingar speciellt i källare och sänkor som kan innebära
oframkomliga vägar mm. I övrigt se eventuella hydrologiska varningar

Mycket höga
flöden

2

Översvämningsproblem på utsatta ställen. Uppkommer i snitt en gång
var tionde år.

Mycket högt
vattenstånd i sjöar

2

Översvämningsproblem på utsatta ställen. Uppkommer i snitt en gång
var tionde år. Utfärdas framför allt i Sveriges sex största sjöar

Extremt höga
flöden

3

Medför allvarliga översvämningsproblem. Uppkommer i snitt en gång
var femtionde år.

Extremt högt
vattenstånd i sjöar

3

Medför allvarliga översvämningsproblem. Uppkommer i snitt en gång
var femtionde år. Utfärdas framför allt i Sveriges sex största sjöar

Bilagor:
1) Läget kommunikationer 29/5 kl. 06.00
2) Schematisk bild över Skellefteälven

4

Utdrag från http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar/varning_definition.html
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Moment
Moment 1.1 Allvarligt problem Bastusel/dammbrott Bastusel
Ansvarig skribent
Jan Olofsson, övningsledare.
0951-77293, 070-314 6933
Syfte
Syftet med övningen Vildälv är ur Vattenfall Vattenkrafts perspektiv att öva delar av den
operativa krisledningen. Driftcentral och Vakthavande ingenjör skall öva larmfasen genom
larmning till SOS Alarm samt intern och extern kommunikation. Därutöver skall gällande
beredskapsplaner användas i ovan givna delar.
Momentbeskrivning
1. Larm om dammläckage når Vattenfalls driftcentral i Storuman, DCST.
2. DCST skickar ut vakthavande maskinist i Bastusels driftgrupp, Vhms.
3. Vhms konstaterar att allvarliga skador har uppkommit på tätkärnan i dammen,
källsprång.
4. Entreprenörer tillkallas för reparationsarbeten
5. Situationen förvärras trots åtgärder
6. Kan avsänkning av magasinet i Bastusel minska trycket och förhindra ett förväntat
dammbrott?
7. Pågående arbeten Gallejaur och Vargfors avbryts.
8. Läget är sådant att Vattenfall uppfattar att dammen med hög sannolikhet kommer att
gå till brott.
9. Trots insatser förvärras skadorna i dammen vilket leder till att dammen går till brott.
Övergripande mål/Delmål
Målet med övningen Vildälv är ur Vattenfall Vattenkrafts perspektiv att:
– SOS Alarm skall larmas enligt larmrutin
– Beredskapsplaner för DC och Vhi skall användas
– Kommunikation skall upprättas med minst 1 extern aktör.
Läget just nu
Förhistoria
Höga flöden under en period i nedre delen av Skellefteälven. Samverkansmöten i älvgrupp
Läget just nu
Dammägarens driftpersonal (Vhms) har efter larm från läckagemätning nedströms
intagsdammen i Bastusel noterat ett grumligt läckage i dammtån som succesivt ökar.
Driftpersonalen meddelar driftcentral (DCST) som kontaktar vakthavande ingenjör (Vhi VF).
Efter intern rådgivning/information larmar Vhi SOS, larmnivå B. (Vhms i motspel, egen
representant från Vattenfall)
Tappningssituationen normal, mintappning Bergnäs.
G1 avställd i Bastusel för underhållsarbeten, spill ca 50 m3/s.
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G2 avställd i Vargfors.
Arbeten med erosionsskydd pågår i Vargfors.
Avbördningsförmågan i Bastusel är 700 m3/s.
Förekomst av reservmassor som morän, grus-och stenmaterial och berg i området.
kring Bastusel finns beskrivet i DTU manual. Morän, sten-och grusmaterial kan också
erhållas från Malå.
Insatstid för personal och maskiner från Bilfrakt i Malå ca 2 timmar.
Hjullastare och lastbil kan också erhållas från Adak, 0.5 timmar, inga reservmassor.
Tillfartsväg tillgänglig från Malå till Bastusel via enskild väg från Adak.
Tidsförhållanden
04.30
Övervakningsutrustning larmar för dammläckage i Bastusel.
(inspelat meddelande)
05.30

Vhms på plats i Bastusel, verifierar högt dammläckage, källsprång vid dammtån.
(inspelat meddelande)

05.30-06.00 Vakthavande ingenjör (Vhi VF) kommunicerar problemet internt.
(alternativt klart enligt inspelat meddelande)
06.00

Vhi VF kontaktar SOS och meddelar larmnivå B
(enligt SOS larmplan)
Hänvisning till meddelandebox där info finns om samverkanskonferens som
hålls kl. 07.30

06.30

Entreprenör Bilfrakt Malå kontaktas för hjälp med reparationsarbete.

07.30

Vattenfall har samverkanskonferens med larmade.
(tider för löpande samverkanskonferenser beslutas)

09.00

Tappningsökning för att rädda dammen diskuteras.

10.00

Beslut tas om tappningsökning ska utföras.

09.30-12.00 Reparationsarbeten pågår
12.00

Situationen (erodering av tätkärnan) eskalerar, läckaget ökar. Vattenfall
underrättar berörda aktörer vid tidigare planerad samverkanskonferens eller
påkallar behov av samverkanskonferens eller annat alternativ för
informationsspridning.

12.30

Osäkert att arbeta på dammkroppen. Vattenfall beslutar att dra tillbaka
underhållspersonal från dammen och avbryta åtgärder för att åtgärda läckage.
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Vattenfall underrättar berörda aktörer vid planerad samverkanskonferens eller
påkallar behov av samverkanskonferens eller annat alternativ för
informationsspridning. (närliggande räddningstjänst Malå, nytt B-larm?)

14.45

Upptäckt av att dammen i Bastusel går till brott.

15.00

Driftcentralen begär larmning enligt larmplan A av SOS
( kallar till samverkanskonferens kl. 15.30 )

15.30

Meddelandebox - Dammägaren har samverkanskonferens med larmade.

21.00

ÖVNINGEN AVSLUTAS

22.30

Grytfors går till brott

01.00 +1

Gallejaur (Sandfors) går till brott

14.00 +1

Kvistforsen går till brott

Geografisk plats
Bastusel kraftstation ca 4 mil norr om Malå, ca 1 mil norr om Adak.
Aktörer
De som övas är kontrollrumsingenjör vid Vattenfalls driftcentral i Storuman (DCST),
vakthavande ingenjör vattenkraft (Vhi VF). Lokal övningsledare (LÖL) och vakthavande
maskinist Bastusels driftgrupp (Vhms VF). Vhms agerar i motspelet, egen representant från
Vattenfall.
Larmkedjan
Vhi VF larmar B-larm till SOS som larmar berörda enligt larmplanen:
Räddningstjänsten i Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå. Regleringsföretaget SVF,
driftcentralerna Skellefteå Kraft AB, Vattenfall Vattenkraft och Statkraft Sverige AB. Polis
och länsstyrelse i Västerbotten och Norrbotten. Trafikverket Region Nord.
Vid A-larm tillkommer dessutom Svenska Kraftnät, MSB och landstinget i Västerbotten och
Norrbotten.
Händelseutveckling
Problemen, som förvärras under dagen med ökat läckage mm, leder till slut till dammbrott.
Händelseutveckling beskrivs i inspelslista. Motspelet (vakthavande maskinist Bastusels
driftgrupp) hämtas från egen underhållspersonal.
Samverkansbehov
Tider för löpande samverkansmöten beslutas av berörda vid första samverkansmötet.
Ledningsförhållanden
Enligt respektive aktörs planer.
Kriskommunikation
Vi förväntar oss inspel från media men vår informationsavdelning är inte med som övade.
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Moment 1.2 Ras Kedträskbron Norsjö kommun
Ansvarig skribent
Inger Johansson Norsjö kommun, inger.johansson@norsjo.se tfn 073-088 36 97
Siv Bäckström, Norsjö kommun, siv.backstrom@norsjo.se tfn 072-712 81 11
Syfte
Moment: Hemtjänsten meddelar att Trafikverket/Svevia och Polisen stängt Kedträskbron
inom Norsjö kommun på grund av att brofästet rasat in i älven.
Syftet med momentet är att få igång larmkedjan, gemensam lägesbild, samordning av
verksamhet och inriktade insatser. Hemtjänstchef ska bedöma behov av förstärkningsresurser
inom omsorgsverksamhet
Momentet har bäring mot följande övergripande mål:
Mål 1 - Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt
respektive aktörs plan
Mål 2 - Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för
händelsen
Mål 3 - Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
Mål 4 - Aktörerna har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
Mål 5 - Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation
gentemot allmänhet och media
Läget just nu
SOS Alarm meddelar Norsjö kommun att Trafikverket/Svevia och Polisen har stängt av vägen
på obestämd tid på grund av att brofästet vid Kedträskbron har rasat in i älven. Hemtjänsten
ringer hemtjänstchefen att Kedträskbron inte är möjlig att köra vilket påverkar hemtjänstens
planering för hembesök drastiskt. Även rapporter om många ofarbara vägar i kommunen på
grund av vattenplaning, svaga vägrenar och mycket bråte på vägarna. En säker framfart är
ifrågasatt – många kritiska sjukvårdsåtgärder är i farosonen – kritiska mediciner som ska
administreras.
Tidsförhållanden
06.30 Rapport från Hemtjänsten till Hemtjänstchef (Inspel/övad)
06.45 Hemtjänstchef larmar Äldreomsorgschef och Skol/Omsorgschef (Övade)
06.45 Äldreomsorgschef larmar Kommunchef (övade)
06.50 Kommunchef påbörjar sammankallande av Krisledningsgrupp (övade)
07.00 Samtal från MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) till Västerbottens Läns
Landsting för att se om distriktssköterskor finns ute i fält. (inspel)
Geografisk plats
Riksväg 370 Kedträskbron över till Svansele/Gumboda vägen
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RT90: 7212799, 1692872
SWEREF99 TM
7213242, 730729

Norra brofästet borta

Aktörer
Hemtjänstchef:

Ingela Persson-Bottke (övad)

Äldreomsorgschef:

Kristina Holmström (övad)

Skol/Omsorgschef:

Carina Dagbro (övad)

Chef kommunal teknik

Ulf Lorentsson (inspel - eget)

Kommunchef

Katarzyna Wikström (övas)

Svevia/Trafikverket:

Rickard Nilsson (inspel – behov av motspel)

Polisen:

(inspel - behov av motspel)

Larmkedjan
06.30 Hemtjänstpersonal larmar via telefon till Hemtjänstchef och sina medarbetare som är
kvar i Norsjö (inspel hemtjänstpersonal)
06.35 Hemtjänstchef som befinner sig i Lycksele på väg till Norsjö tar emot samtal och
kontaktar Äldreomsorgschef
06.45 – Eskalering inom Äldreomsorgen upp till Kommunchef och Krisledningsgrupp

Länsstyrelsen Västerbotten
Övning Vildälv 2013

Bilaga 1 till
övningsledningsbestämmelser
Dnr 455-2153-2012
Sidan 17(115)

Händelseutveckling
INSPEL: Boende kring Svansele, Rålund, Gumboda börjar ringa Norsjö Kommun och
Svevia. (behov av motspel både gällande boende och Svevia).
Även personal som försöker ta sig till arbete i Norsjö ringer Norsjö Kommun. (inspel - behov
av motspel)
Brukare av hemtjänst ringer hemtjänstchef. (inspel - behov av motspel)
Norsjö kommun får svårt att förmedla information till brukare av hemtjänst för att meddela
när hemtjänsten kan komma fram. Samtal från oroliga brukare strömmar in. (inspel - behov av
motspel)
Samverkansbehov
Trafikverket/Svevia, Norsjö Kommun och Polisen
Ledningsförhållanden
Hemtjänstchef – omplacerar resurser inom eget verksamhetsområde
Kommunchef – Ev. omfördela resurser från andra verksamheter och informera
ledningsgruppen.
Kriskommunikation/ Mediahantering
INSPEL: se under ”Händelseutveckling” samt även att media ringer och ställer frågor. (Ska
skrivas)
Norsjö Kommun inhämtar information från Trafikverket och Polisen (inspel – behov av
motspel) gällande fakta och planerade åtgärder/framkomlighet
Informatör lägger ut information på Norsjö Kommuns hemsida på övningswebben samt via
Kvitter och Xbook
Informatör kontaktar Sveriges Radio med samma information.
Växel/reception i Norsjö får samma information för att kunna lämna rätt information till de
som kontaktar dem
Antal inkommande samtal ökar och beslut tas att bemanna Upplysningscentralen (Informatör
kontaktar Kommunchef). Vi planerar att sätta ett högt tryck på övad upplysningscentral,
vilken innebär att extra resurser i motspelet kan behövas. (inspel – behov av motspel, minst 50
samtal)
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Moment 1.3 Tekniskt fel Rengårds kraftstation
Ansvarig skribent
Per Elvnejd, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, per.elvnejd@skelleftealven.se, 070-617
73 36.
Christer Andersson, Skellefteå kraft, christer.andersson@skekraft.se, 070-666 45 37.
Syfte
Öva Skellefteå krafts förmåga att bemanna stationen och hantera ett akut problem, öva
kommunikation via Rakel samt öva att delge andra aktörer relevant information. Momentet
kopplar följande delmål hos Skellefteå kraft:




Kommunikation vid nödlägessituation
Nödkörning av utskovsluckor vid lokalkraftsbortfall
Test av beredskapsorganisationen (personalresurser)

Läget just nu
Inträffat frånslag på Rengård kraftstation följt av direkt avbrott i fjärrkommunikationen
mellan DC och anläggningen (ingen signalväg fungerar).
När personal kommer på plats upptäcks att KAS (katastrofskydd för automatisk öppning av
utskovsluckor vid stigande vattenyta i magasinet) ej fungerat på grund av brand i spelmotor
till lucka B (lucka A är redan fullt öppnad med hänsyn till den höga vattenföringen i älven),
och till nödöppningsutrustningen (ombyggd snöslunga) saknas ett tändstift. Kraftstationen kan
inte startas igen.
Tidsförhållanden
Momentet (frånslag i kraftstationen) startar 2 timmar efter Vattenfalls inspel om allvarliga
problem i Bastusel (d.v.s. ca kl. 08.00). OBS! ska inträffa innan problem med drivgods i
Kvistforsen för att ge en besvärligare situation hos driftentreprenören SEU.
Momentet beräknas ta två till tre timmar i anspråk.
Geografisk plats
Rengård kraftstation som ligger i Norsjö kommun, se karta nedan.
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Rengård kraftstation
Aktörer
Motspel, som till Skellefteå krafts driftcentral får ringa och meddela vilket fel som uppstått
enligt avsnitt Läget jus nu ovan.
Skellefteå kraft driftcentral (DC) ska övas
Skellefteå kraft Vhi ska övas
Skellefteå energiunderhåll (SEU), driftentreprenör, ska övas
Övriga funktioner övas efter det behov som uppstår i övningen
Larmkedjan
1. Inspel till DC om frånslag (från motspelet)
2. Larmning av vakthavande hos SEU (görs av DC)
Händelseutveckling
SEU får åka fysiskt till Rengård. Väl där tillser lokal övningsledare på Skellefteå kraft att den
utryckande personalen får veta följande: Att KAS ej fungerat, att kraftstationen ej kan startas
samt att tändstiftet till reservdriften för utskovsluckorna saknas samt att deras uppgift nu är att
starta reservdriften, dock inte ansluten till luckspelet. När SEU lyckats starta
reservdriftutrustningen (anskaffat nytt tändstift) anses problemet vara åtgärdat. SEU
återrapporterar då till DC enligt normal rutin.
Ledningsförhållanden
Vhi beslutsfattare hos anläggningsägaren Skellefteå Kraft.
Kriskommunikation
Avses ej att övas.
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Moment 1.4 Bussolycka
Ansvarig skribent
Noomi Jonsson, VLL, noomi.jonsson@vll.se, 070-236 68 71
Syfte
Syftet med momentet är att tidigt i övningen få igång samverkan mellan främst sjukvård,
räddningstjänst, polis och Norsjö kommun i samband med stor olycka med många skadade.
Moment har bäring på övergripande mål 1, 2, 3, 5
Mål 1
Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt respektive
aktörs plan.
Mål 2
Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen.
Mål 3
Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser.
Mål 5
Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot
allmänhet och media.
Läget just nu
Vid Norsjö gymnasium går 85 elever fördelade på åtta gymnasieprogram. Volleyboll är en
stor sport vid gymnasiet och utövas av de allra flesta eleverna. Ett av lagen ska spela slutspel i
sin division och matchen ska spelas i Skellefteå. Onsdag 29 maj är friluftsdag och många
elever, lärare och tränare har valt att följa med till Skellefteå och heja på sitt lag där spelarna
är födda 1999. I bussen finns totalt 38 personer både kopplade till volleybollen, vanliga
resenärer till Skellefteå samt annan skolungdom som går gymnasiet i Skellefteå.
På grund av de senaste veckornas myckna regnande är vägen spårig och har mycket svaga
vägrenar. Bussen börjar slira och trots försök av chauffören kan han inte hålla bussen på
vägen utan den skär ner och välter ner i ett vattenfyllt dike.
Tidsförhållanden
Momentet startar när larmet om olyckan rings in av motspelet till övat SOS-alarm.
Momentet pågår från det larmet kommer till SOS-alarm (08.05) till Norsjöskolan agerat enligt
Krishanteringsplanen och Norsjö Volley agerat enligt sin krishanteringsplan inklusive
POSOM gruppernas aktiviteter (till em.?).
Larmkedjan
Olyckan inträffar ca 08.00
08.05 Motspelet larmar om olyckan till SOS-alarm (övad) enligt följande
En av tränarna som befinner sig i bussen, ringer 112 och berättar om olyckan Hon är chockad
och kan inte redogöra för hur många som befinner sig i bussen däremot att många är skadade

Länsstyrelsen Västerbotten
Övning Vildälv 2013

Bilaga 1 till
övningsledningsbestämmelser
Dnr 455-2153-2012
Sidan 21(115)
och några ser döda ut. Några personer har kastats ut ur bussen. Det är glas från trasiga fönster
och väskor överallt. Vatten väller in i bussen!
SOS-alarm (övad) meddelar motspelet (spelad) att dessa resurser är larmade
– ambulans från Skellefteå (2st) och Norsjö (1st) (spelad)
– räddningstjänst från Skellefteå C och Boliden. RL begär stöd från Norsjö (övad och spelad)
– polis via LKC (övad)
– Lycksele hkp (spelad)
– Östersunds hkp (spelad)
– Närmaste HC – Bolidens hälsocentral och begär hjälp av sjukvårdsgrupp (spelad)
– Skellefteå akutmott. (spelad)
– TiB

(övad)

Händelseutveckling (spelad)
Larmade resurser på plats
08.45 Räddningstjänst är först på plats
08.55 Skellefteå ambulans nr 1 på plats
09.05 Skellefteå ambulans nr 2 på plats
09.10 Första Polispatrull på plats
09.20 Andra polispatrull på plats
09.15 Sjukvårdsgrupp från Boliden på plats (1 läkare, 2 sjuksköterskor, 1 undersköterska)
09.25 Norsjöambulans på plats
09.30 Lycksele helikopter på plats
09.32 Östersunds helikopter på plats
Vidare tidsförhållanden styrs av vilka åtgärder som vidtas.
Första resurs från Räddningstjänsten eller SL lämnar ”genom vindrutan rapport” enligt
METHANE



TiB (övad)begär rapport via Rakel av SL.
SL begär fördelningsnyckel av TiB






Räddningstjänsten genomför stabilisering av buss och säkring av skadeplats
Samtidigt sker sortering, prioritering, rapportering enligt PS rutin
Polisen reglera trafiken och bereda väg för räddningsfordon, avspärrningar, söka efter
försvunna, personer, identifiera avlidna och skadade, upprätta register, underrätta
anhöriga, utreda brott
Avtransport av skadade påbörjas



VLL (övad)agerar efter kris- och katastrofplanen
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(enligt SOS kontakt lista) -

CB (övad) kontaktar Norsjö kommun
kommunchef/Kommunalråd
RL begär stöd av POSOM
Norsjö kommun (övad) agerar enligt Krishanteringsplan för extraordinär händelse –
Krisledningsgrupp inkallas.
Norsjös POSOM grupp aktiveras
RL beställer bärgning
Media på plats

Skadepanorama:
4 livlösa

elever, samtliga fastklämda under bussen, obältade, utkastade

12 röda

samtliga medvetslösa, skallskador, omfattande frakturer i rörben och thorax
( 10 elever + 1 lärare + chauffören)

10 gula

några vakna och några medvetslösa men med adekvat andning, frakturer i
ansiktet, underarmar, underben, öppna sår i huvudet och ben (8 elever + 1 lärare
+ 1 tränare)

12 gröna

gående, bältade, småsår i ansikte, armar och ben

Geografisk plats
Riksväg 370 vid Nyfäbodheden – Stormyran RT90: 7205150, 1708020

Sweref99 TM: 7205800,745970
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Aktörer
Chaufför: Anders Larsson (spelad)
Lärare: Sara Lindahl (spelad)
Lärare: Jessica Eklund (spelad)
Tränare: Thomas Bergqvist, Macarena Cisterna-Plaza, Susanne Mattson (spelad)
Ordförande i volleybollsektionen: Ann Bergqvist-Andersson /(övad)
Bussbolag: Arctic Buss kontakt (spelad)
Räddningsledare:
Styrkeledare Boliden
Insatsledare Skellefteå

Sten Larsson (spelas)
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Polisinsatschef (PIC):

Pia Grehn

(spelas)

Sjukvårdsledare (SL):

Maja-Lena Björk (spelas)

Medicinskt ansvarig (MA)

Petter Karlsson (spelas)

(När sjukvårdgruppens läkare är på plats blir han MA) Jörgen Larsson (spelas)
Övriga aktörer: Anhöriga till ungdomarna i bussen (spelade)
Familjemedlemmar och vänner till lärare, tränare, chaufför och andra
resenärer (spelade)
Elever vid skolan som inte följde med till tävlingen (spelade)
Skolledning – För- och Grundskolechef Therese Berg (övad)
POSOM

(övad)

Samverkansbehov
VLL TiB kontaktar TiB NLL för vårdplatser (övade)
Räddningstjänst Norsjö (övad) – Räddningstjänst Skellefteå (övad)
Norsjö Krisledningsgrupp (övad) via Rakel till Räddningstjänst Norsjö (övad) och
Räddningstjänst Skellefteå (övad)
POSOM Norsjö (övad) – Krisledningsgrupp Norsjö
Polisen (övad) – VLL (övad) - Norsjö Krisledningsgrupp via Rakel eller telefon
Ledningsförhållanden
 Ledning på skadeplats enligt PS
 Samverkan på skadeplats enligt rutin
 Varje aktör uttalar sig endast om sitt ansvarsområde till media
 Landstinget agerar enligt Regional kris- och katastrofplan
 Norsjö kommun agerar enligt Krishanteringsplan för extraordinär händelse
 Norsjöskolan agerar enligt Krishanteringsplan (övas?)
 Norsjö Volley agerar enligt Norsjö Volleys krishanteringsplan (övas?)
Kriskommunikation/ Mediahantering
Sjukvården skickar ut pressmeddelande och informerar internt, övningswebben (vll.se, Xbook
Kvitter).
Kontakt med polis, räddningstjänst, skolan via kommunen om gemensam presskonferens
VB LKC lägger ut händelsen på polisens hemsida/övningswebb
Norsjö Kommuns krisinformationsgrupp lägger ut information på hemsida/övningswebben
och på Xbook samt Kvitter.
Norsjö Kommuns krisinformationsgrupp lägger upp bevakning på andra aktörers webbsidor
och sociala medier och förmedlar frågor mellan aktörer för att kunna förmedla fakta till
allmänhet.
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Moment 1.5 Flytgods Kvistfors kraftstation
Ansvarig skribent
Jone Johnsson, Statkraft AB/Tyréns AB, jone.johnsson@tyrens.se 070-238 89 20
Syfte
Momentbeskrivning
Drivgods (flytbrygga) har fastnat/fastnar i ett av utskoven till kraftstationen i Kvistforsen.
Detta medför att avbördningen från dammen minskar och vattennivån stiger i dammen.
Samtidigt kan utskovsluckan inte regleras då flytbryggan kilats fast.
Behov att snarast aktivera driftgrupp/underhållspersonal – entreprenör (SEU) för avhjälpning
av problemet och tillse att ytterligare drivgods inte ställer till med mer problem.
Syfte:
 Främst för att inom organisationen pröva Statkrafts ”nya” generella beredskapsplan
med innehållande handlingsplaner samt krishanteringsplan.
 Öva Statkrafts beredskapsorganisation
 Utvärdera Rakel och WIS för implementering i organisationen.
Delmål
 Statkraft har mycket god förmåga att ta emot larm samt att hantera uppkomna
situationer enligt handlingsplaner.
 Statkraft har mycket god förmåga att hantera stressade situationer samt att kunna klara
uthållighet över tiden gällande personalstyrkan (uthålligheten påverkas inte i detta
enskilda moment utan i kombination med övriga moment).
 Statkraft har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild, både externt
och internt.
 Statkraft har en god förmåga att i samverkan (externt, internt) samordna
beredskap/verksamheten samt att rikta insatser.
 Statkraft har en god förmåga att samverka med övriga kraftbolag och
vattenregleringsföretag.
 Statkraft har grundläggande kunskap att kommunicera via WIS och Rakel.
 Statkraft har goda kunskaper att hantera allmänhet och media enligt gällande rutiner.
Läget just nu
Förhistoria
Höga flöden enligt det övergripande övningsscenariot och därmed är skärpt drift infört med
utökad tillsyn. Mindre mängder av drivgods har passerat utan att ha påverkat avbördning och
drift. Larmnivå B med risk för dammbrott utfärdades kl. 06:00 för Bastusels dammanläggning
som ligger längre upp i Skellefteälven.
Nuläge
Avbördning med X m3/s genom utskov. Bryggan fastnar och avbördningen minskar och
vattennivån börjar därför stiga.
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Tidsförhållanden
09.00
Drivgods (flytbrygga) fastnat. Observeras av förbipasserande civilist=motspel.
Detta inträffar tidsmässigt strax efter samverkanmötet om situationen vid
anläggningen i Bastusel.
09.00

Påverkan/minskad avbördning genom utskoven

09.00

Situationen meddelas Driftcentralen (DC) i Sollefteå via telefon av
förbipasserande. Detta rings in till DC av motspelet.

09.20

Beslut om åtgärd, flytbryggan måste bort så fort som möjligt

09.45

Insats påbörjas (demolering eller bortlyft av bryggan) tidsmässigt helt beroende
när SEU kan ha folk på plats.

11.30

Ungefärlig sluttid

Geografisk plats

Kvistforsens kraftstn.

Damm och Utskov

Kvistforsens dammar är belägna ca 20 km uppströms Skellefteälvens mynning i
Skellefteåbukten. Allmän väg löper över dammkrönet på Älvdammen. Dammen kan nås från
älvens båda sidor. Flytbryggan fastnar i anläggningens utskovsluckor (inringat område på
kartan enligt ovan).
Aktörer
Underhållspersonal från SEU på plats (motspel), Drift-Underhållschef (övas), kraftverkschef
(övas), Driftcentral Sollefteå (övas/motspel?), ledningsgruppen (övas), DS (damm tekniskt
sakkunnig övas)
Larmkedjan
1. Personal/förbipasserande på plats upptäcker vad som inträffat, vilket möjligen också
kan ha uppmärksammats på DC i Sollefteå via övervakning på stigande vattennivå i
Kvistforsdammen. I övningen ringer motspelet in och informerar om det
inträffade.
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2. Personal larmar i vilket fall DC om situationen.
3. Kraftverkschef informeras och beslut tas om vad som ska göras. Detta är enligt
fastställda rutiner vad som ska ske, sedan är det upp till de övade att agera.
Händelseutveckling
Till viss del utvecklas momentet utifrån de beslut som tas, men för att få bort bryggan kan
avbördningen (om möjligt) ökas i övriga luckor för att minska trycket på den lucka som
berörs. Lämpligt sätt att få bort bryggan kan vara att med hjälp av kranbil lyfta bort den,
alternativt förstöra den på plats. Görs inte detta kommer ytterligare flytgods bygga på
problemet varför vattenytan kommer stiga ytterligare och snabbare.
Samverkansbehov
Främst finns samverkansbehovet internt inom organisationen mellan personal på plats, DC
och kraftverkschef, men under rådande situation bör även övriga aktörer i övningen
informeras såsom Skellefteå kommun, övriga kraftverksägare uppströms Kvistforsen och
länsstyrelsen.
Ledningsförhållanden
Statkrafts ledningsförhållanden läggs in senare.
Kriskommunikation/ Mediahantering
Inget särskilt behov med hänsyn till detta moment bedömt från rådande situation.
Informationschefen beslutar tillsammans med VD om eventuellt info/kommunikation.
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Moment 1.6 Fiskdöd Kvistfors fiskodling
Ansvarig skribent
Jone Johnsson, Statkraft AB/Tyréns AB, jone.johnsson@tyrens.se 070-238 89 20
Syfte
Momentbeskrivning:
Vid tillsyn av fiskodlingen upptäcks ett stort antal döda och döende fiskar i bassängerna.
Orsak till händelsen är okänd men kan ha samband med de höga flödena som fortskrider.
Syfte:
Detta moment avser främst att fungera som en störande händelse/brus för Statkrafts
ledningsgrupp under övningen. Ledningsgruppen kommer sannolikt att återföra ”ärendet” till
linjeorganisationen (motspelet) för att istället prioritera andra händelser.
Delmål för detta moment:
 Statkraft har mycket god förmåga att ta emot larm samt att hantera uppkomna
situationer enligt handlingsplaner.
 Statkraft har mycket god förmåga att hantera stressade situationer
 Statkraft har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild, både externt
och internt.
 Statkraft har en god förmåga att i samverkan (externt, internt) samordna
beredskap/verksamheten samt att rikta insatser.
 Statkraft har en god förmåga att samverka med övriga kraftbolag och
vattenregleringsföretag.
 Statkraft har goda kunskaper att hantera allmänhet och media enligt gällande rutiner.
Läget just nu
Förhistoria
Höga flöden enligt det övergripande övningsscenariot (berör troligtvis inte fiskodlingens
verksamhet direkt).
Nuläge
Döda och döende fiskar upptäcks i fiskodlingen. Orsaken är oklar, men tänkbara orsaker kan
vara det höga flödet och då att det höga flödet orsakat utsläpp av något giftigt ämne som
kommit in i fiskodlingen. Alternativt att den tidigare inträffade händelsen med den fastkilade
bryggan i moment ”Flytgods Kvistforsen” bidragit till den nu inträffade händelsen. Annan i
nuläget ej fastställd orsak.
Tidsförhållanden
12.30
Döda och döende fiskar upptäcks i fiskodlingen (detta meddelas Drift- och
underhållschefen för anläggningen och rings in av motspelet)
12.45
Död fisk upptäcks nedströms Kvistforsens kraftstation
15.10
Klockan 14:00 (pga. teleavbrottet har informationen inte kunnat förmedlas
tidigare) upptäcktes död fisk uppströms kraftstationen samtidigt som någon form
av ämne verkar flyta på ytan. Det är nu konstaterat att orsaken ligger utanför
Statkrafts ansvar och kommunen måste ta över.
16.00
Ungefärlig sluttid för Statkraft, beroende på hur kontakterna med kommunen
förlöper.
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Geografisk plats

Kvistforsens
fiskodling

Kvistforsens fiskodling ligger i anslutning till Kvistforsens kraftstation cirka 6 kilometer
väster om Skellefteå centrum.
Aktörer
De aktörer som initialt är inblandade är:
Personal vid fiskodlingen (motspel), Drift-underhållschef (övas), ledningsgruppen (övas)
Larmkedjan
1. Döda/döende fiskar upptäcks i fiskodlingen av egen personal
2. Drift-underhållschefen kontaktas (rings in av motspelet)
3. Drift-underhållschefen kontaktar Statkrafts ledningsgrupp för att informera om vad
som inträffat.
Händelseutveckling
Då syftet med detta moment är tänkt som ett ”störande/brus” och inte ett prioriterat ärende för
ledningsgruppen är den förväntade händelseutvecklingen något osäker. Det kan antas att
Statskrafts ledningsgrupp (övade) fattar beslut om följande åtgärder:





Döda/döende fiskar upptäcks i fiskodlingen av egen personal (motspel)
Drift-underhållschefen kontaktas (görs av motspelet)
Drift-underhållschefen kontaktar Statkrafts ledningsgrupp för att informera om vad
som inträffat.(övade)
Provtagning och kontroller genomförs(spelas/motspelet)

Samverkansbehov
Främst intern samverkan initialt. Skulle orsaken sedan visa sig vara extern (giftutsläpp e.d.) så
finns behov av att larma och samverka med kommun och länsstyrelse för att utreda orsaken
till utsläppet, under övningen är dock orsaken okänd.
Ledningsförhållanden
Statkrafts ledningsförhållanden läggs in senare.
Kriskommunikation/ Mediahantering
Intern kriskommunikation inledningsvis.
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Moment 1.7 Elavbrott vid Mickelsavan, Norsjö kommun, höga flöden
Skellefteälven
Ansvarig skribent
Inger Johansson Norsjö kommun, inger.johansson@norsjo.se tfn 073-088 36 97
Siv Bäckström, Norsjö kommun, siv.backstrom@norsjo.se tfn 072-712 81 11
Bakgrund moment
Kraftigt regn har pågått i nära 2 veckors tid och på grund av höga vattenflöden i Malån och
rapporterat dammbrott i Storselet med en snabb tömning av Stora Skäppträsket har flödet i
Malån ökat och kraftledningarna vid Mickelsavan och nära väg 370 undermineras och i den
starka vinden faller 5 stolpar som orsakar avbrott i strömtillförsel till Norsjö. Osäkert hur
länge strömmen är borta. Skellefteå Kraft kontaktas men innan de hunnit göra okulär
besiktning är tidsbedömningen svår att göra.
Syfte
Förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan extraordinär händelse, skapa
lägesbild, samordna verksamhet och inrikta insatser.
Momentet har bäring mot övergripande målen 1, 2, 3, 4, 5
Mål 1 Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt
respektive aktörs plan
Mål 2 Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för
händelsen
Mål 3 Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
Mål 4 Aktörerna har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
Mål 5 Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation
gentemot allmänhet och media
Läget just nu
Norsjö har blivit strömlöst, förbipasserande på väg 370 har observerat hur
kraftledningsstolpar har tippat. Stolparna närmast väg 370 vid Mickelsavan visar konkreta
brott i ledningarna. Vägarna är generellt svårpasserade på grund av mycket regn och
kvistar/grenar som ligger på vägen. Reservkraft går i gång i Kommunhuset och särskilda
boendet Solbacka kopplas in kort därefter. Vinkelbo kök som ska förbereda måltider för
äldreboenden och dagisverksamheter står ovissa om hur fortsatta förberedelser kan ske. Ett
reservelverk finns på Skellefteå Kraft och kontakt med SkeKraft måste ske för att elverket ska
levereras.
Tidsförhållanden
07.45 Rapport från Malå att dammbrott skett vid Storselet och Stora Skäppträsket håller på
att tömmas. (eget inspel)
12.00 Kraftledningsstolparna vid Mickelsavan tippar
12.00 Norsjö Strömlöst
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12.02 Kontakt med SkeKraft– avvaktar okulär kontroll – driftlarm har aktiverats
12.15 SkeKraft bekräftar brott och lovar återkomma med uppdatering
12.20 – uppdatering innehåller information om ca 60 minuters åtgärdstid
Geografisk plats
Kraftledningen i närheten av avfartsväg mot Tallheden vid väg 370 har kraftstolpar som
tippat. Mycket höga flöden i Malån utifrån Stora Skäggträskets tömning.
Riksväg 370 vid Mickelsavan
Koordinater:
RT90:7214003, 1677190
SWEREF99 TM:7214246, 715036

Aktörer
Norsjö Kommun:

Reception/Växel – Lena Lindahl (övad)
Vaktmästare – Jalle Sjölin (beredskap) (inspel eget)
Kökspersonal Vinkelbo – Lena Sellman (inspel eget)
Kommunal service (måltidsansvarig) Per-Erik Jakobsson (inspel

eget)
Äldreomsorgschef – Kristina Holmström (övad)
Krisledningsgrupp – Kommunchef Katarzyna Wikström och
Kommunalråd Mikael Lindfors (övade)
Informatör (övad)
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Kundtjänst Driftsenhet – beredskap (LOL lämnar önskad information till de
övade)

Larmkedjan
1. Strömavbrottslarm går till vaktmästare Norsjö Kommun
2. SOS-alarm ringer in till Norsjö kommun och meddelar larm om strömavbrott
3. Förbipasserande bilist ringer och Receptionen Norsjö Kommun tar emot larm och
skickar SMS till Kommunchef samt försöker nå via telefon.
Norsjö Kommun ringer Skellefteå Kraft Driftsenhet
Händelseutveckling
12.15 Skellefteå Kraft på plats och identifierar brottet på ledningen samt beräknar åtgärd samt
tidsåtgång, ca 60 min. (LOL informerar de övade)
12.20 Skellefteå Kraft meddelar Norsjö Kommun om planerad åtgärd och strömtillförsel bör
kunna återupprättas ca 12.30 om inget annat tillstöter. (LOL informerar de övade)
MÖJLIGT INSPEL: 12.40 Norsjö får ny information att det kan ta upp till 3 timmar – en
felberäkning från SkeKraft – svårt att vara mer specifik (ska skrivas)
12.50 strömmen återkommer till Norsjö samhälle – verksamheterna återupptar sina aktiviteter
12.55 bekräftar Skellefteå Kraft att åtgärderna är stabila och inga fler avbrott förväntas. (LOL
informerar de övade)
Samverkansbehov
Norsjö Kommun kontakt med Skellefteå Kraft.
Ledningsförhållanden
Beredskapsvaktmästare rapporterar status gällande reservel på tillagningsköket Vinkelbo till
Krisledningsgrupp
Krisledningsgrupp intakt – adjungerad enhetschef för Äldreomsorg deltar
Receptionen bemannar inkommande telefonsamtal
Kriskommunikation/ Mediahantering
Norsjö Kommun förbereder information för hemsidan och skript till receptionen för att
besvara telefonsamtal
INSPEL: Samtal från allmänheten (ska skrivas)
Xbook och Kvitter laddas med samma information som på hemsidan och receptionen
Mottagningsinformationsgruppen samlar in frågor och uppdaterad info för spridning på
sociala medier förbereds.
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Moment 1.8 Höga flöden Skellefteå
Ansvarig skribent
Erik Nordlund, Skellefteå kommun, erik.nordlund@skelleftea.se 070-667 17 51
Syfte
Syftet är att pröva krisledningen, socialförvaltningen, tekniska kontorets samt
räddningsledarens förmåga till samarbete och åtgärder samtidigt som förberedelser för ett
worstcase-scenario pågår.
Inspelen är av bruskaraktär men måste hanteras – dvs. samverkan och åtgärder krävs. Kan
delvis påverka huvudplaneringen.
Räddningstjänstens mål
Skellefteå räddningstjänst har









mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan
god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot allmänhet
och media
mycket god förmåga att kommunicera via Rakel samt grundläggande förmåga att
kommunicera via WIS
mycket god förmåga att samordna organisationens resurser
god förmåga att inhämta och delge information från och till övriga aktörer

Kommunledningens mål











Krisorganisationen har mycket god förmåga att motta/vidarebefordra larm och inkalla
berörd personal
Stabsledningen har god förmåga att anpassa stabens organisation till rådande läge samt
säkerställa uthållighet för längre tid
Krisledningsstaben har god förmåga att samordna kommunens verksamhet och inrikta
insatser
Krisledningsstaben har mycket god förmåga att snabbt gå in i stabsläge – avseende
lokaler, utrustning, samband och initiala åtgärder
Krisledningsstaben har god förmåga att inhämta och sammanställa information
Krisledningsstaben har god förmåga att analysera konsekvenser för kommunen och
planera för alternativa händelseutvecklingar
Krisledningsstaben har god förmåga att skapa en gemensam lägesbild som underlag
för beslut och information - externt och internt - samt att delge denna
Krisledningsstaben har god förmåga att informera och samverka med andra krisaktörer
samt grundläggande förmåga att använda WIS- och Rakelsystemen
Krisledningsnämnden har god förmåga att genomföra sammanträden, fatta
inriktningsbeslut, vid behov ta över verksamhet från andra nämnder samt att möta
media och allmänhet.
Kommunikationsenheten har god förmåga att utarbeta underlag och delge information
för allmänheten bl.a. via olika media, hemsidan och upplysningscentralen
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Läget just nu
Nu är läget i centrala Skellefteå under morgonen-förmiddagen 29 maj: Högt flöde – 100årsflöde i älvens nedersta delar. Vädervarning 3 - extremt höga flöden för Skellefteälven samt
små och medelstora vattendrag i Västerbottens inland har utfärdas. Lågt liggande del av
strandpromenaden på norra älvstranden hotas av vattnet. Enstaka lös egendom exv. roddbåt,
utemöbler mm flyter i älven.
Kommunens krisledning, räddningsledarens inre stab resp. förvaltningarnas ledningar håller
på att organiseras m.h.t att ett besked nyss kommit om att en damm vid Bastusels kraftstation
har allvarliga problem.
Tidsförhållanden
Inspel ska göras under tidsram för momentet kl. ~09.00 - 15.00
Under tiden ca 13.00–14.30 så är det avbrott på fast- och mobiltelefoni i hela Norr- och
Västerbotten
HÄNDELSER
a) Strandpromenaden nedanför Stadshuset - Manhemskajen under vatten
Klockan: 09.00
Primär aktör: Tekniska kontoret
Sekundär aktör: Infoenheten

Händelseutveckling
Tekniska kontoret förväntas avspärra aktuell del av strandpromenaden. Bedöms att informera
allmänheten.
b) Allmänheten efterfrågar var man kan få sand att fylla sandsäckar och för att
bygga invallningar.
Händelseutveckling
Ett tiotal personer ringer under dagen fram till ca kl.
16.00 (e-post under teleavbrottet)
c) Ras i älvskanten, stranden + några träd i
brinken samt en spricka i marken intill
bostadshuset uppe på strandbrinken. Privat
fastighet nedströms Anderstorps vårdcentral.

Klockan: Hela dagen
Ringer, epost: Kommunen
Primär aktör: Tekniska kontoret
Sekundär aktör:
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Klockan: 09.30 och varannan
timme
Ringer kommunen – vill tala med
markchefen
Primär aktör: Kommunledning
Sekundär aktör:
Räddningstjänsten

Hedensbyn 8.28 Fastighetsägare Olaus Markstedt (äldre)
Händelseutveckling
Återkommer flera gånger och tjatar om ansvar, regleringsföretaget, ersättningar etc.
d) Pumpstation avloppsvatten Älvsbacka – vatten rinner ner i entrésolutrymme

Klockan: 09.45
Ringer kommunen
Primär aktör: Tekniska kontoret
Sekundär aktör:

Anne Marklund, joggare som inte tar sig fram på
strandpromenaden nedanför Staregatan.

Händelseutveckling
VA-avdelningen bedöms stänga av el till stationen. Åtgärder? Ev. invallning, utpumpning av
vattnet.
e) Vattentäkten i Renström under vatten p.g.a. diket omedelbart väster anläggningen
svämmar över (diket igensatt). Kommer i tid efter momentet Tekniskt fel Rengård
kraftstation har avhjälpts.
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Klockan 10.30
Ringer kommunen
Primär aktör: Tekniska kontoret
Sekundär aktör:

Sven Widmark, granne intill.
Händelseutveckling
VA-avd. bedöms skicka personal för kontroll. Anläggningen stängs troligen. Man kontaktar
sannolikt miljöavd. för att få en inspektör till Renström. Kokningsrekommendation förutses.
Dricksvattenförsörjningen bedöms komma att kompletteras med hjälp av cistern och
tankbilsleverans.
f) Älvsvatten rinner in i källargaraget Manhemsgatan 2
Klockan 10.15
Ringer räddningstjänsten
Primär aktör: Räddningstjänsten
Sekundär aktör: Tekniska kontoret/gator

Severin Finnskog, representant för Fastighetsbolaget Silvertallen KB,
Händelseutveckling
Fastighetsbolaget vill ha hjälp med pumpning. Man har tillgång till lastmaskin och vill bygga
en skyddsvall på trottoaren och delvis på gatan – är det ok?
g) Ett större sandskred har skett i Klintforsåns nedre dalgång mot söder på åns östra
sida.
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Klockan 11.00
Ringer SOS Alarm
Primär aktör: Räddningstjänsten
Sekundär aktör: Socialkontoret
(Äldreboendet Dammen)

Rektor Mårten Aslén. Medlefors folkhögskola
Händelseutveckling
Ett 20 meter brett och ca 15 meter högt område med sand och växtlighet inkl. gångvägen har
rasat ner i Klintforsån. Socialkontoret bedöms överväga om omflyttning av boende från den
närmaste byggnadsdelen. Räddningstjänsten bedöms överväga om en stenfyllning måste
ordnas för att hålla emot ytterligare ras.
h) Avbrott på väg 814 – bron över Finnforsåns utlopp i älven väster om Klutmark

Klockan: 11.15
Ringer Trafikverket
Primär aktör: Trafikverket
Sekundär aktör:
Räddningstjänsten

S Lindeborg bor i Klutmark uppe i backen.
Händelseutveckling
Trafikverket förväntas stänga av vägen och hänvisa trafiken över Gummark och
Burträskvägen (väg 364).
i) Drivgods mot Lejonströmsbron – en liten stuga och två björkar har fastnat mot södra
stenpelaren
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Klockan: 12.30
Ringer SOS Alarm
Primär aktör: Räddningstjänsten?
Sekundär aktör: Tekniska
kontoret

Elsa Petterson på promenad.
Händelseutveckling
Tekniska kontoret förväntas vidta åtgärder för att dra loss drivgodset mot södra stranden
nedströms bron. Bron tål inte vikten av tyngre fordon. Bron måste ev. stängas av under
arbetet.
j) Caféflotten Victoriaexpressen sliter förtöjningarna och driver mot
Bergsbydammen

Flera personer har sett flotten och meddelar:

Klockan: 14.30 – 15.30

Ahmed Burani från Anderstorp (skickar epost kl. 14.30)
Folke Antonsson från Risön (ringer kl. 14.45)

Ringer 112, kommunen och
Regleringsföretaget och SkeKraft

Vera Spanander från Södra Tuvan (ringer kl. 15.00)

Primär aktör: Regleringsföretaget

Marcus Degerman, Bergsbyn (ringer kl. 15.30)

Sekundär aktör: Räddningstjänsten
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Händelseutveckling
För avbördning av det höga flödet innebär ett hinder av denna storlek en stor risk att dammen
översvämmas om det fastnar i utskovet. En wire är spänd över vattnet, på ca 1 meters höjd, ca
50 meter uppströms utskovet och kan hejda flotten under viss tid. Regleringsföretaget är
dammägare och förväntas vidta åtgärder.
Larmkedjan
1) Flertalet larmar via telefon, några kontaktar kommunen per epost under teleavbrottet.
2) Resp. mottagare tar emot larmet och åtgärdar eller vidarebefordrar till bedömd
åtgärdare.
Ledningsförhållanden
Kommunledning och stab i Stadshuset
Räddningsledare med stab i räddningscentralen, Solbacken
Tekniska kontorets ledningsgrupp i Oden (Skeppargatan)
Socialkontorets ledningsgrupp i Stadshuset
– kommunikation fungerar, utom under tiden kl. ~13-15 då ett omfattande teleavbrott gör
att endast RAKEL och internet fungerar.
Kriskommunikation/Mediahantering
Informationen om händelser som berör allmänheten ska kommuniceras av berörd stab främst
via hemsidan (övningswebben) och Upplysningscentralen. Om så inte sker ska allmänheten
göra inlägg på Xbook, Kvitter, eller ringa flera gånger och därigenom ge incitament till
informationsgivning.
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Moment 1.9 Åtgärder i Skellefteå vid konstaterat dammbrott
Ansvarig skribent
Erik Nordlund, Skellefteå kommun, erik.nordlund@skelleftea.se 070-667 17 51
Syfte
- Syftet med momentet är att pröva krisledningens, socialförvaltningens, tekniska
kontorets samt räddningsledarens förmåga till samarbete, åtgärder och kommunikation
inför och under ett worstcase-scenario där människor ska utrymmas från områden med
direkt livsfara och även ge information och stöd för en rekommenderad allmän
utrymning, med hänvisning till annan kommun.
De ”spelade inspelen” bedöms komma dels från allmänheten och företag som
efterfrågar information och hjälp och dels från de övriga spelade kommunala
verksamheterna.
Räddningstjänstens mål
Skellefteå räddningstjänst har:














mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan
god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot allmänhet
och media
mycket god förmåga att kommunicera via Rakel samt grundläggande förmåga att
kommunicera via WIS
mycket god förmåga att aktivera den inre ledningen
god förmåga att anpassa den inre ledningens organisation till rådande läge samt
säkerställa organisationens uthållighet över tid
god förmåga att definiera organisationens roll samt insatsens ram
mycket god förmåga att samordna organisationens resurser
mycket god förmåga att upprätthålla skälig beredskap för andra händelser
god förmåga att inhämta och delge information från och till övriga aktörer

Kommunledningens mål







Krisorganisationen har mycket god förmåga att motta/vidarebefordra larm och inkalla
berörd personal
Stabsledningen har god förmåga att anpassa stabens organisation till rådande läge samt
säkerställa uthållighet för längre tid
Krisledningsstaben har god förmåga att samordna kommunens verksamhet och inrikta
insatser
Krisledningsstaben har mycket god förmåga att snabbt gå in i stabsläge – avseende
lokaler, utrustning, samband och initiala åtgärder
Krisledningsstaben har god förmåga att inhämta och sammanställa information
Krisledningsstaben har god förmåga att analysera konsekvenser för kommunen och
planera för alternativa händelseutvecklingar
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Krisledningsstaben har god förmåga att skapa en gemensam lägesbild som underlag
för beslut och information - externt och internt - samt att delge denna
Krisledningsstaben har god förmåga att informera och samverka med andra krisaktörer
samt grundläggande förmåga att använda WIS- och Rakelsystemen
Krisledningsnämnden har god förmåga att genomföra sammanträden, fatta
inriktningsbeslut, vid behov ta över verksamhet från andra nämnder samt att möta
media och allmänhet.
Kommunikationsenheten har god förmåga att utarbeta underlag och delge information
för allmänheten bl.a. via olika media, hemsidan och upplysningscentralen

Läget just nu
Staberna finns på sina respektive platser sedan förmiddagen - ca 6 timmar - och har hanterat
ett antal händelser av ”bruskaraktär” samtidigt som förberedelser för ett eventuellt
dammhaveri sannolikt har pågått. Troligen har man förberett att begära stöd - och redan
begärt vissa stöd, både personellt, maskinellt och resursmässigt.
Ca kl. 15.00 larmar dammägaren Vattenfall enligt larmplan, att Bastusels intagsdamm har gått
till brott.
Tidsförhållanden
Momentet startar ca kl. 15.00 och pågår till övningens slut ca kl. 20.00. Enligt tidsberäkningar
för flodvågen kommer dammar vid Vargfors kraftstation att gå till brott ca kl. 01.00
kommande dygn. Då bedöms att all elförsörjning i Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner
kan upphöra under lång tid - månader. Arvidsjaur och Arjeplog bedöms kunna strömförsörjas
från kraftstationerna Sädva samt Rebnis.
Sannolikt påbörjas utrymning av kommunens boenden. Först hotade gruppboenden på
Anderstorp samt äldreboendena Brogården och Regnbågen. Detta bedöms pågå under hela
kvällen och natten.
Flodvågen beräknas den 30 maj nå bron i Renström ca kl. 06.00-07.00, Skellefteå centrum kl.
11.00 och Ursviksfjärden några timmar senare. Alla broar förväntas vara obrukbara under
flera dygn. E 4-bron bedöms kunna vara farbar efter ca 2 dygn.
Geografisk plats
BASTUSEL

VARGFORS
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Skellefteå C

Aktörer
Ur kommunledningskontoret samt service- och lokalförvaltningen
- Krisledningsnämnden
- Stabsledningen
- Lägesenheten
- Analysenheten
- Kommunikationsenheten
Ur räddningstjänsten
-

(7 övade)
(3 övade)
(9 övade)
(2-3 övade)
(info 9 övade) + (upplysningscentral 6-7 övade)

Räddningsledare och inre ledning (8 övade)
(Styrkeledare på fältet - spelas)

Ur socialkontoret
-

Ledningsgrupp och säkerhetssamordnare (7 övade)
(Boendechefer m.fl. på fältet- spelas)

Ur tekniska kontoret
-

Ledningsgrupp (7 övade)
(Arbetsledare m.fl. på fältet - spelas)

Inomkommunala aktörer
-

Övriga förvaltningar (spelas)
Skelleftebostäder (spelas)
Polaris (spelas)
Skellefteå Kraft AB (övad)
Skelleftebuss (spelas)
Frivilliga resursgruppen
POSOM

Andra aktörer
-

Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Umeå kommuner (spelas)
Norsjö kommun (övad)
Landstinget Västerbotten (övad)
SOS Alarm (övad)
Försvarsmakten (övad)
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Trafikverket (spelas)
Polisen Västerbotten (övad)
Länsstyrelsen i Västerbotten (övad)
Sveriges Radio Västerbotten (övad/spelas)
Boliden Mineral AB (spelas)
Taxi Skellefteå (spelas)
Skellefteälvens vattenregleringsföretag (övad)
Entreprenadföretag (spelas)
Andra mediaföretag (spelas)

Larmkedjan
1. Vattenfall larmar enligt larmplan
2. Kommunledningen larmas av räddningstjänstens inre ledning.
3. Kommunledningen larmar förvaltningarna.
4. Räddningsledaren varnar allmänheten.
Händelseutveckling
Bedömning av utvecklingen















Kommuninternt samverkansmöte
VMA utsänds – utomhusalarmeringssystemet används. Högtalarbilar i älvnära
områden.
Räddningstjänstläge gäller i hela kommunen
Extraordinär händelse utlyses – krisledningsnämnden tar över alla nämnders
befogenheter.
Begäran om mottagning av utrymmande till förvarnade kommuner går ut kommunledningen ansvarar
Beordrad utrymning av områden som hotas av vattnet - områdesvis från Renström till
Örviken/Skelleftehamn. Polisen ansvarar. (Från ca kl. 06.00 kommande dygn)
Avspärrning av broar och parallellvägar/-gator som hotas av vattnet - områdesvis från
Renström till Örviken/Skelleftehamn. (Från ca kl. 06.00 kommande dygn)
Räddningsledaren ansvarar – stöds av polis, Trafikverket, tekniska kontoret m fl.
Uppsamlingsstationer för utrymda; Bolidenskolan norr älven och Burträskskolan söder
älven, sedan centrum - Arenan norr och Anderstorpskolan söder, sedan Inre
Ursviksskolan norr och Bureåskolan söder.
Rekommenderad utrymning för alla som inte själva kan ordna sin el-, VA- drivmedel-,
värme- och livsmedelförsörjning, till mottagningskommuner. Umeå för allmänheten
söder älven och Norrbottenskommuner för de norr om älven.
Transporter för den som inte har egen möjlighet att förflytta sig. Kommunledningen
ansvarar.
Ytterligare utrymningsstationer i skolorna i övriga centralorter tillkommer; Kåge,
Byske, Lövånger, Jörn, Skelleftehamn, - polisen ansvarar - stöds av kommunpersonal
Förberedelser för informationsspridning efter att elförsörjningen kollapsat.
Förberedelser för återuppbyggnadsverksamhet. – kommunledningen ansvarar
Bevakning av utrymda områden – polisen ansvarar.

Samverkansbehov
Länsstyrelsen för förstärkningsresurser (övad)
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Entreprenörer för maskiner och fordon (spelas)
Kommuner som tar emot utrymmande

(spelas)

Landstinget - ambulans för utrymningstransporter (övad)
Landstinget - Skellefteå lasarett för utnyttjande av lokaler (övad)
Taxi för utrymningstransporter mm (spelas)
Skelleftebuss för utrymningstransporter (spelas)
Polisen för utrymningsplanering och uppsamlingsplatser (övad)
Försvarsmakten för stöd till Räddningstjänst och polis (övad)
Frivilliga för stöd till Socialförvaltningen (spelas)
Ledningsförhållanden
 Kommunledning och stab i Stadshuset. Vissa experter/samverkanspersoner finns på
plats eller kallas när momentet börjar.
 Räddningsledare
med
stab
i
räddningscentralen,
Solbacken.
Vissa
experter/samverkanspersoner finns på plats eller kallas när momentet börjar.
 Tekniska
kontorets
ledningsgrupp
i
Oden
(Skeppargatan)
Vissa
experter/samverkanspersoner finns på plats eller kallas när momentet börjar.
 Socialkontorets ledningsgrupp i Stadshuset. Vissa experter/samverkanspersoner finns
på plats eller kallas när momentet börjar.
 Förberedelser för omgruppering av kommunledningen till Räddningstjänstens lokaler
och ev. lasarettet.
 All kommunikation fungerar fram till ca kl. 01.00 då strömförsörjningen upphör.
Därefter endast rundradio, Net1 och RAKEL.
Kriskommunikation/ Mediahantering
Massiv informationsinsats med alla tillgängliga kanaler och media (Övningswebb, Xbook och
Kvitter, Radio Västerbotten, Upplysningscentral), så att tiden med fungerande
elförsörjning/telekommunikation utnyttjas maximalt.
Tidningar och övriga etermedia kommer att hjälpa till med spridningen.
Ev. kan tryckt info delas ut med hjälp av tidningsbud kommande morgon den 30 maj.

Länsstyrelsen Västerbotten
Övning Vildälv 2013

Bilaga 1 till
övningsledningsbestämmelser
Dnr 455-2153-2012
Sidan 45(115)

Moment 1.10 Höga flöden Malå/Norsjö
- 100-års flöde i vattendrag i Malå kommun leder till allvarliga problem/dammbrott
-

Bastusel och;
Dammbrott i Stora Skäppträsket/Skäppträskån

Ansvarig skribent
Malå kommun

Helén Kärrman/Göran Josefsson

Momentbeskrivning
Höga flöden (100 årsnivå) i Malån och Skäppträskån. Dammbrott i Stora Skäppträsket.
Syfte
Inledande åtgärder i krisledning för Malå kommun.
Övergripande mål/delmål
-

Krisberedskapsförmåga (God förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt
krisledningsplanen)
Larmning
Lägesbild (god förmåga att skapa en lägesbild för händelsen)
Grundläggande förmåga att samverka samordna kommunikation mot allmänhet och
media.’
Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel

Läget just nu
Förhistoria
Höga flöden och risk för dammbrott våren 2010. (Våren 2010 var senaste tillfället då
vattennivån var mycket nära vägbanan på dammen med risk för översvämning och
dammbrott. Sveaskog har förändrat konstruktionen av utloppet så flödet genom dammen har
ökat)
Höga flöden våren 2013
Kommunen har under några dagar följt den pågående snösmältningen som påverkar
vattennivån i alla vattendrag.
Detta har lett till problemen med mindre vägar där vägtrummor inte hinner ta undan vattnet
som kommer, även vissa fastigheter har fått vatten i sina källarplan
Inträffat
100 års flöde sedan datum XX/XX
Dammbrott i Stora Skäppträsket.
Storselsdammen går till brott på grund av höga flöden i Skäppträskån och Storaskäppträsket.
Läget just nu 07.00
Höga flöden i vattendrag kring Malå kommun
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Tidsförhållanden
Ca kl. 06.00 B-larm Bastusel (se moment 1.1) B = Allvarliga problem
Meddelandebox
Ca kl. 06.30 RL rtj. larmar enligt larmplan Malå kommun
Ca kl. 07.30 Meddelandebox - Dammägaren (Vattenfall) kallar till samverkanskonferens
gällande Bastuselsdammen.
(Hotade områden Kokträsk? Lundnäs? Tjärngård? Sommarstugor i Området? Ev. förberedelse
för utrymning.)
Ca kl. 07.45 Dammbrott i Stora Skäppträsket 2013-05-29. Boenden (Jan Rannerud)i Storselet
larmar SOSAB
(Jan Rannerud informerar SOS att nivån i Skäppträskån stiger fort och träd och bråte följer
med vattnet ner efter ån, jag misstänker att Storselsdammen har gått till brott för så här
mycket vatten har det aldrig varit i ån förut. Vattnet stiger och når snart till huset där han bor
och det dånar högt från dammen. Jan Rannerud meddelar att han tar sin familj och åker till
anhöriga på säker plats. Innan han åker kontrollerar han att grannarna har uppfattat faran.)
SOS larmar räddningstjänsten i Malå och CB för Malå troligt dammbrott Storselsdammen vid
Storaskäppträsket/Skäppträskån.
Samråd mellan CB och räddningsledaren, jour gruppen för räddningstjänsten åker ut till
Storselet för att bilda sig en uppfattning om skadan i Storselsdammen
Ca kl. 07.55
(Jan Rannerud tar förnyad kontakt med SOS och meddelar att Storselsdammen har gått till
brott, Stora delar av dammvallen har spolats bort minst 10 meter vilket medför en kraftig
nivåökning i Skäppträskån nerströms stora Skäppträsket vilket han ser på väg till Malå från
Storselet. )
SOS tar kontakt med Räddningsledaren och CB via Rakel och meddelar att Storselsdammen
har gått till brott. (CB tar på sig ansvaret att meddela Malå kommun enligt larmlista.)
VMA vattenflödet i Skäppträskån, väg 1012 skall stängas av för trafik
(ansvarig verksamhet: polis, räddningstjänst eller väghållare).
Kontrollera att de som larmat är i säkerhet.
Ca kl. 08.30 Samverkanskonferens med vattenfall (telefonmöte)
Följande information kan förväntas vid samverkanskonferens med vattenfall:
Dammägaren (Vattenfall) meddelar Malå kommun att det finns risk för att Bastusels
intagsdamm kan gå till brott.
På grund av höga flöden har det uppkommit allvarliga skador på tät kärnan i dammen.
Läckaget uppmärksammas via övervakningsutrustning av driftcentralen.
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Vattenfalls driftscentral har skickat ut underhållspersonal.
Läget är sådant att Vattenfall uppfattar att dammen med hög sannolikhet kommer att gå till
brott.
Vattenfall beslutar om ökad tappning för att minska konsekvenserna av förväntat dammbrott.
Ny tid för samverkanskonferens beslutas till kl.? för uppföljning
Förväntade åtgärder med anledning av den informationen:
Kommunen ser över hotade områden och planerar för utrymning om situationen förvärras.
Ev. förberedelse för utrymning, vilket genomförs av polis eller räddningstjänst.
Ca kl. 09.00 Bortspolad Väg 1012 vid Rackejaur.
Ca kl. 09.15 Det höga vattenflödet orsakar att elstolpar tippat vid Rackejaur och
elförsörjningen bryts i stora delar av Malå kommun
Elförsörjning försvinner i stora delar av Malå kommun klockan 09:15
(Reservelkraft startar för försörjning av kommunhus och nod)
Adak? Kontrollera med Skelleftekraft
Malå kommun bör kontakta Skellefteåkraft angående frågan om hur långvarigt avbrottet
kommer att vara. Ske-kraft bör då informera om att det kommer att vara ca 2 dagar eller fler.
(Denna information kan LÖL ge till de övade.)
(Elavbrott kl. 09.15, meddelas från medborgare via inspel.)
(Ca kl. 09.50 Norsjö kommun. Vattnet når Kron-Olles och troligtvis rivs broarna eller
vägbank)
Ca kl. 10.00 Grytan (tillagnings kök Malå Kommun) Problem med tillredning av mat.
(Ca kl. 11.00 Norsjö kommun Väg 365 till Glommersträsk vid Finnliden, avstängd väg )
(Ca kl. 11.45 Norsjö kommun. Frommheden – konsekvenser för Malå kommun bör
definieras).
Ca kl. 12.00 Utrymning. Efter samråd med damm ägaren Vattenfall gällande
Bastuselsdammen. Berörda områden bör bli t ex Kokträsk, Lundnäs, Tjärngård,
Sommarstugor i området.
Ca kl. 12.45 Vattenfall beslutar om maximal avbördning (eller så är det fullt ös sen
morgonen).
Ca 13.00–14.30 Avbrott på fast-och mobiltelefoni. (Se moment 4.1)
(Bastusel damm problem kvarstår)
Ca 15.00 Upptäckt av att dammen i Bastusel går till brott.
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Ca 15.35 Meddelandebox – Dammägaren (Vattenfall) kallar till samverkanskonferens
(oklart om Malå kommun blir kallade.)
Grytfors går till brott (Skellefte Kraft)
(Sandforsdammen?)
Geografisk plats
Dammen Stora Skäppträsket, Malå kommun
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Plats för regionnätsledning och vägbank/bro i Rackejaur.
Aktörer
Malå kommun (övad)
Räddningstjänsten Malå Kommun (motspel)
RL räddningstjänst (motspel)
Jan Rannerud (motspel)
SOS Alarm Sverige AB
Dammägare Sveaskog (motspel)
Trafikverket (motspel)
Telia
Försvarsmakten (motspel)
Svevia (motspel)
Skellefte Kraft (elavbrott) (övade)
Polismyndigheten i Västerbotten
Sveriges Radio – VMA/Trafikredaktionen
LST AC
Larmkedjan
1. XX larmar via telefon
2. NN tar emot larmet och skickar till YY
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Dammbrott i Stora Skäppträsket uppmärksammas av de som bor vid dammen.
Boende ringer till SOS Alarm 112
SOS Alarm larmar Räddningstjänsten och Chef i Beredskap, Polis LKC
CB och RL samråder och larmar Malå kommuns krisledning och väghållare (Svevia)
Händelseutveckling
Dammbrott Stora Skäppträsket larm inkommer 07.45.
SOS skickar ett nytt larm till Malå räddningstjänst.
(ca 07.30 Samverkanskonferens ang. B-larm i Bastusel.)
Stora läckage och sjunkhål har uppstått i dammen på grund av höga flöden.
Räddningstjänstpersonal åker till Storselet för att få en uppfattning av läget.
Dammbrott konstaterat extrema flöden i Skäppträskån nedströms Stora Skäppträsket, som
drar med sig bråte som dämmer mot elstolpar och bro vid Rackejaur. Väg 1012 stängs av för
trafik. Det höga vattenflödet orsakar att elstolpar tippat vid Rackejaur och elförsörjningen
bryts i stora delar av Malå kommun 09.00.
(Elavbrott 09.05, meddelas från medborgare)
(Reservelkraft startar för försörjning av kommunhus och nod)
(Bastusel damm problem kvarstår)
Elavbrott leder till allvarliga störningar i t.ex.








Tillagningskök fungerar ej utan el. (ett tillagningskök i kommunen)
Äldreboenden och vårdcentral utan el.
Vattenreservoar fungerar ca:20-30 tim. i Malå tätort och reningsverk stannar och
breddar ut i Malån.
Barn och utbildningsenheten.
Matvaruaffärer.
Banker.
Drivmedel.

Samverkansbehov
Malå kommun och grannkommuner, dammägare Sveaskog, Trafikverket, Telia,
Försvarsmyndigheten, Svevia, Skellefte Kraft (elavbrott), Polismyndigheten i Västerbotten,
Sveriges Radio – VMA/Trafikredaktionen, Länsstyrelsen
Ledningsförhållanden
Enligt Malå kommuns Krisledningsplan
Kriskommunikation/Media
Enligt Malå kommuns Informationsplan.
Malå kommun avser att använda övningswebben. Malå kommun arbetar ej i WIS.
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Moment 1.11 Konsekvenser dammbrott Norsjö kommun
Ansvarig skribent
Inger Johansson Norsjö kommun, inger.johansson@norsjo.se tfn 073-088 36 97
Siv Bäckström, Norsjö kommun, siv.backstrom@norsjo.se tfn 072-712 81 11
Syfte
Förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt plan extraordinär händelse, skapa
lägesbild, samordna verksamhet och inrikta insatser, samt testa kommunikation.
Momentet har bäring mot övergripande målen 1, 2, 3, 4, 6
Mål 1 Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt
respektive aktörs plan
Mål 2 Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för
händelsen
Mål 3 Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
Mål 4 Aktörerna har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
Mål 5 Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation
gentemot allmänhet och media
Mål 6 Grundläggande förmåga att kommunicera via RAKEL samt god förmåga att
kommunicera via WIS
Läget just nu
Vattenfall har utifrån den förvärrade situationen med ihärdigt regnande som sammafaller med
vårfloden, förmedlat att dammen i Bastusel med hög sannolikhet kommer att gå till brott.
Krisledningsgruppen och Krisledningsnämnde i Norsjö kommun är på sina respektive platser
sedan förmiddagen utifrån de incidenter som redan inträffat och utifrån de larm och rapporter
som kommit från Skellefteå Kraft, Vattenfall och Räddningstjänst.
Läget med generellt höga flöden har förvärrats under förmiddagen.
Kedträskbron är inte farbar – har varit stängd sedan i morse.
Väg 846 som ansluter nordväst till väg 365 (mot Glommersträsk) kan i värsta fall bli enda
vägen in och ut från Svansele, Gumboda och Petiknäs om Renströmsbron också påverkas.
Stor oro gällande väg 370 och hur det ser hotfullt ut med stigande vatten och vid eventuellt
dammbrott hamnar vägen på längre sträcka under vatten.
Norsjö kommun arbetar med följande frågor:




Förberedelse för begäran av stöd med utrymning av boende i Svansele, Gumboda och
Petiknäs.
Förberedelse för hantering av personer som utryms från dessa orter.
Förberedelse för informationshantering enligt kommunens krisinformationsplan.
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Information från Vattenfall inkluderar oro för att ytterligare dammar går till brott om brott i
Bastusel sker (Grytfors och Gallejaur).
Kl. 15.00 larmar Vattenfall enligt Larmplan att dammen i Bastusel har brustit.
Enligt tidiga rapporter är det ca 100 talet hus (av totalt ca 150 byggnader) som är belägna
nedströms i byarna Svansele, Gumboda och Petiknäs som är i omedelbar fara och rapporter
om ett antal äldre personer med rörelsenedsättning som behöver prioriteras vid eventuell
utrymning.
I Gumboda ökar oron för vattenförsörjning eftersom man inte har kommunalt vatten, även
avloppsreningsverket i Svansele är hotat att slås ut som medför att avloppsvatten går direkt ut
i älven.
Tidsförhållanden
15.00 Upptäckt att dammen i Bastusel går till brott, kommunikation från Vattenfall till SOS
Alarm, Räddningstjänst och Norsjö Kommun.
16.00 – 20.00 (övningens avslutning) - vattennivåerna stiger till kritiska nivåer
Geografisk plats
Riksväg 370 mellan Svanheden och Renström är potentiellt hotad att hamna under vatten.
Byarna Svansele, Gumboda och Petiknäs med lågliggande terräng och bebyggelse hotas med
översvämning.

RT90:7215395, 1689274
SWEREF99 TM: 7215792, 727099
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RT90: 7210238, 1700148
SWEREF99 TM: 7210775, 738036

Aktörer
Hemtjänstchef:

Ingela Persson-Bottke (övad)

Äldreomsorgschef:

Kristina Holmström (övad)

Skol/Omsorgschef:

Carina Dagbro (övad)

Chef kommunal teknik

Ulf Lorentsson (inspel – eget)

Kommunchef

Katarzyna Wikström (övad)

Kommunalråd

Mikael Lindfors (övad)

Svevia/Trafikverket:

Rickard Nilsson (inspel – behov av motspel)

Polisen:

(inspel – behov av motspel)

SOS:

(inspel – behov av motspel)

Räddningstjänsten

Göran Josefsson (övad)

Krisledningsgrupp (Verksamhetschefer och adjungerad personal) (övade)
Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen (övade)

Larmkedjan
1. Vattenfall meddelar SOS Alarm
2. SOS Alarm larmar Räddningsledare (inspel)
3. Räddningsledaren varnar Norsjö Kommun och allmänheten (RL är övad)
4. Kommunledningen (KL) larmas av räddningsledare (övade)
5. Kommunledningen larmar Krisledningsgrupp och Krisledningsnämnd (Övade)
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Händelseutveckling
 Högtalarbilar i älvnära områden. (Detta är information som inte behöver något
motspel eller agerade IRL)
 Räddningstjänstläge gäller i hela kommunen
 Extraordinär händelse utlyses – krisledningsnämnden tar över alla verksamheters
befogenheter.
 Kommunledningen förbereder verksamheter med instruktioner att deras lokaler
kommer att användas för kommunmedborgarna som förväntas komma efter
utrymning.
 INSPEL (Gumboda): Paniksamtal från äldre och personer med funktionsnedsättning
som bor i det hotade området – måste utrymmas omedelbart. (Inspel - behov av
motspel)
 Beordrad utrymning av områden som hotas av vattnet - områdesvis från Svansele,
Gumboda, Svanheden, Petiknäs. Polisen ansvarar. (Från ca kl. 02:00 kommande dygn)
 Avspärrning av väg 370 (Svanheden – Renström från ca kl. 03.00 kommande dygn)
Trafikverket ansvarar – stöds av polis, Trafikverket, tekniska kontoret m fl.
 MÖJLIGT INSPEL (Norsjö): även väg 846 rapporteras som svårframkomlig –
mycket svaga vägrenar. (behov av motspel)
 Rekommenderad utrymning för alla som inte själva kan ordna sin el-, VA- drivmedel-,
värme- och livsmedelförsörjning, in till tätort Norsjö där vissa verksamhetsbyggnader
(t.ex. skolan, gymnasiet, äldreboenden) görs tillgängliga.
 Transporter för den som inte har egen möjlighet att förflytta sig. Kommunledningen
ansvarar.
 Förberedelser för informationsspridning efter att elförsörjningen kollapsat.
 Förberedelser för återuppbyggnadsverksamhet. – kommunledningen ansvarar
 Inkommande samtal från allmänhet angående bevakning av de hus som de tvingats
utrymma (inspel – behov av motspel)
Samverkansbehov
Länsstyrelsen för förstärkningsresurser (motspel)
Entreprenörer för maskiner och fordon (motspel)
Landstinget - ambulans för utrymningstransporter (motspel)
Taxi för utrymningstransporter mm (motspel)
Skelleftebuss och Arcticbus för utrymningstransporter (motspel)
Polisen (för utrymningsplanering och hänvisning till mottagningsplatser)(motspel)
Polisen/räddningstjänst – rekvirera helikopter för räddnings insatser ute i strömt vatten
(motspel)
Ledningsförhållanden
Krisledningsgrupp aktiv i sammanträdesrum Björnen – andra sakkunniga kallas in
Krisledningsnämnden aktiv i sammanträdesrum Älgen
Krisinformationsgrupperna är aktiverade i Renen respektive Räven
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Räddningsledare i nära kontakt med Kommunchef och andra samverkanskontakter
Kriskommunikation/ Mediahantering
Massiv informationsinsats med alla tillgängliga kanaler och media så att tiden med
fungerande elförsörjning/telekommunikation utnyttjas maximalt.
Tidningar kan eventuellt hjälpa till med spridningen – tryckta flygblad följande morgon.
Norsjö Kommun förbereder information för hemsidan och skript till receptionen för att
besvara telefonsamtal. Samma information ingår även i pressrelease.
INSPEL: Samtal från allmänheten (ska skrivas)
Xbook och Kvitter laddas med samma information som på hemsidan och receptionen
Mottagningsinformationsgruppen samlar in frågor och uppdaterad info för spridning på
sociala medier förbereds.
Församlingshemmet öppet för stöd och information gällande praktiska frågor.
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Moment 1.12 Höga flöden Arjeplog
Ansvarig skribent
Rikard Aspholm, Länsstyrelsen i Norrbottens län
E-post: rikard.aspholm@lansstyrelsen.se
Telefon: 0920-96062
Leif Johansson, Arjeplogs kommun
E-post: leif.johansson@arjeplog.se
Telefon:
Syfte
Syftet med momentet är att öva och öka Arjeplogs kommuns krisberedskapsförmåga.
Ska även öva att kommunicera med övriga aktörer via Rakel och WIS.
Delmål för momentet.
1. God förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt krisledningsplanen.
2. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen.
3. God förmåga att i samverkan med andra aktörer samordna verksamhet och inrikta insatser
4. Kommunen har grundläggande förmåga att i samverkan med övriga aktörer samordna
kommunikation gentemot allmänhet och media
5. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS
Läget just nu
Vattenståndet i Skellefteälven och skogsbäckarna är väldigt höga, motsvarande ett 100 års
flöde och förväntas stiga ytterligare
Bakgrund
Höga flöden motsvarande 100års nivå i Skellefteälven.
Höga flöden i Skellefteälven och skogsbäckar har fått vägar att svämma över, gett
bärighetsproblem som får konsekvenser för infrastrukturen.
2013-05-29 klockan 06.00
Väg 95 vid Storbäcken (Baktåive) är översvämmad – ej farbar. Lastbilschaufför Hans
Hansson, som har stannat kontaktar SOS och meddelar vad som hänt. SOS tar kontakt med
Cb och Trafikverket. Trafikverket går ut med information via radion att vägen är avstängd. Cb
kontaktar Rch i Arjeplog om läget.
2013-05-29 klockan 06.30
Väg 95 vid Ullaksjön 8 km väst Arjeplog är kraftigt underminerad och har svämmat över.
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Sammanfattning av problem för kommunens verksamheter
-

Personer från byar väst om Arjeplog kan inte ta sig till Arjeplog.
Flertalet jobbar inom kommunen.
Skolskjuts kan inte ta sig till byarna för att hämta barnen.
Hemtjänsten kan inte ta sig ut till sina brukare.
Värmeleveransproblem pga. strömavbrott
Distriktsskötare tar sig inte fram till vårdtagare.
Akuta ambulanstransporter fördröjs.

Tidsförhållanden
Arjeplog (start- och sluttid)
Larmplan – B larm Bastusel?
06.00

B-larm Bastusel till räddningschef i beredskap (se särskilt moment).
(Arjeplog blir ej larmad enligt larmplan)

06.10

SOS meddelar CB att väg 95 vid Baktåive är översvämmad.
CB kontaktar Rch om läget.

06.30

Väg 95 vid Ullaksjön är kraftigt underminerad och har svämmat över, pendlare
Ringer upp SOS, som meddelar CB.

07.00

Ambulans 3119750 meddelar att de åker till Sunderbyn
Ambulans informerar SOS Alarm. Ambulansen kör över Slagnäs väg 609.

07.30

Rch kontaktar KS ordf. och informerar om läget på vägarna

08.00

Primärgrupp samlas (KS ordf. Kommunchef och Räddningschef )
RCH – har information enligt scenario – läget på vägar, väderprognos m.m.

08.10
Anställda kan inte komma till jobbet (ungefärligt antal som saknas i respektive
verksamheter).
08.15
08.30
09.00
09.30

Samtal från Silvermuséet att man får in vatten i bottenplanet.
BUN – problem med skolskjutsar – har inte kunnat hämta barn i Laisvall,
Jäckvik o Jutis
Krisledningsgruppen samlas om det inte har skett tidigare
Svevia upptäcker vid kontroll bärighetsproblem på väg 609 vid Kurrokvejk.

Behov av att producera svar på tänkbara frågor så som:
-

Väderprognos
Återställningstid för vägar
Information från Trafikverket om vilka vägar som är lämpliga att använda till och från
kommunen.
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- Eldrift till värmeverket
- Ambulanstransporter till och från Arjeplog
10.00
TRV går ut på övningswebb och ger besked om att väg 95 är avstängd vid:




Baktåive. Karta 1
Ullak 8km väst Arjeplog. Karta 2
Väg 609 Slagnäsvägen är har bärighetsproblem pga. underminering vid Kurrokvejk.
Karta 3
10.40
Trygghetslarm i Adolfström – hemtjänsten kan ej ta sig dit.
11.10

Elavbrott pga. ledningsstolpar som rasat pga. underminering vid Sälla, berör
Öberget, Industriområdet västra och Kyrkholmen, värmeverket står.

11.35

Dricksvattnet i tätorten är missfärgat och smakar konstigt.

12.00

Många som vill ha information.

12.15

Storköket på Vaukagården har inte fått varorna som de behöver.

13.00

Telestörning i kommunen (särskilt moment)

15.00

Dammbrott Bastusel (se särskilt moment)

Aktörer
Ö = övar M = spelas av motspel
Arjeplogs kommun
Krisledningsnämnd
Kommunalråd

Britta Flinkfeldt Jansson

Ö

Vice ordf.

Veronica Burman

Ö

Ledamot

Ulf Ottoson

Ö

Ledamot

Pernilla Lestander

Ö

Kommunchef

Bo-Erik Bergh

Ö

BUN

Monika Westman

Ö

SOC

Monika Westman

Ö

SU

Christer Andersson

Ö

IT

Thure Holmström

Ö

Kommunsekreterare

Lena Sundström

Ö

Räddningschef

Ulf Lundström

Ö

Informationsansvarig

Yvonne Pauna

Ö

Beredningsgrupp
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Övriga kommunala aktörer
Rektor Hornavanskolan

Lena Schläger

M

Rektor Kyrkholmsskolan/ Öberga

Malin Westling

M

Hemtjänsten

Bitte Westerlund

M

Vaukagården

Monika Westin

M

Förskolechef

Mona Svensson

M

Externa aktörer
Norrbottens läns landsting, Trafikverket Region Nord, Vattenfall Eldistribution, Svevia,
Försvarsmakten, SMHI, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Larmkedjan
1. Lastbilschaufför larmar via telefon
2. SOS tar emot larmet och skickar till CB
3. CB kontaktar Räddningschef i Arjeplog
4. Räddningschef kotaktar jourhavande styrkeledare, skapar sig en bild av läget
5. Räddningschef kontaktar KS Ordf.
Händelseutveckling
Fortsatta problem med att göra vägarna framkomliga, beräknas ta hela dagen. Strömavbrott
som påverkar fjärrvärmeleverans till anslutna fastigheter. Hemtjänsten kan inte utföra sina
sysslor till brukarna. Personalbrist inom omsorgen. Mindre vägar som inte är framkomliga.
Problem vid akuta sjukvårdutryckningar. Innevånare som uttrycker oro över de höga flödena.
Samverkansbehov
Arjeplogs kommun (Det kommer att uppstå personalbrist på olika verksamheter, samordning)
Räddningstjänsten Arjeplog
Svevia (Behövs för att ge info om alternativa vägar och tider för återställning)
NLL (Ge info om hur man löser akutsjukvården)
SMHI (Väderläget)
Länsstyrelsen Norrbottens län (TIB)
Skellefteå vattenregleringsföretag
Vattenfall
Trafikverket
Ledningsförhållanden
Enligt Arjeplogs Kommuns Krisledningsplan
Karta 1: Baktåive
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Moment 1.13 Höga flöden Arvidsjaur
Ansvarig skribent
Britta Lundgren, Arvidsjaurs kommun
E-post: britta.lundgren@arvidsjaur.se
Telefon: 0960-15565
Erika Resin, Arvidsjaurs kommun
E-post: erika.resin@arvidsjaur.se
Telefon: 0960-15560
Tora Lundgren, Arvidsjaurs kommun
E-post: tora.lundgren@arvidsjaur.se
Telefon: 0960-15565
Syfte
Kommunen vill öva krisledningsorganisationen, framförallt ledningsgruppen och
informationsavdelningen. Scenario ska vara tillräckligt allvarligt för att aktivera
krisledningsnämnd för information eller beslut.
Öka kommunens krisberedskapsförmåga samt pröva kommunens förmåga att kommunicera
med övriga aktörer via Rakel och WIS.
Delmål:






Kommunen har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt
krisledningsplanen
Kommunen har god förmåga att i samverkan med andra aktörer skapa och förmedla en
gemensam lägesbild för händelsen
Kommunen har god förmåga att i samverkan med andra aktörer samordna verksamhet
och inrikta insatser
Kommunen har grundläggande förmåga att i samverkan med övriga aktörer samordna
kommunikation gentemot allmänhet och media
Kommunen har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS

Läget just nu
Bakgrund
Höga flöden motsvarande 100års nivå i Skellefteälven.
Höga flöden i Skellefteälven och skogsbäckar har fått vägar att svämma över, gett
bärighetsproblem som får konsekvenser för infrastrukturen.
2013-05-29 klockan 03.15
Arvidsjaur
Elavbrott i västra delen av kommunen.
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Orsak: Underminerade stolpar i regionledningsnät i närheten inom ”tusensjöområdet” sydost
om byn Abborrträsk har orsakat att en ledning har ramlat ned. Ca 3700 medborgare är utan
ström och har varit det sedan 03.15 på onsdag morgon.
Vattenfall har uppmärksammat att störning av elförsörjningen har inträffat och har sänt ut
helikopter för att lokalisera felet. De fallna stolparna upptäcks vid 10.00 på förmiddagen och
insatser för att reparera ledningen initieras. Pga. av förhållanden på plats dvs. att området är
vattensjukt och endast dåliga vägar finns tillgängliga för att nå fram till ledningen försvåras
reparationen och väntas ej kunna vara klart förrän om cirka 3 dygn. Vattenfall har tittat på
möjligheten att omkoppla strömmen men ej funnit detta möjligt.
-

-

-

Samhällsviktig verksamhet såsom fjärrvärmeverket, vårdcentral, Ringelsta
äldreboende, två skolor och kommunalhuset har reservkraft. Förskolor, två särskilda
boenden och två skolor står utan ström och varmvatten.
Bensinstationer förlorar möjligheten att pumpa drivmedel. Kommunen måste
säkerställa att drivmedel finns till reservkraften.
Kommunala vattenverk ute i byarna förlorar ström. Vattenförsörjning till dessa byar
måste lösas. Hedberg, Storberg, Auktsjaur, Moskosel och Abborrträsk är drabbade.

Trygghetslarm kopplat till hemtjänsten fungerar ej under strömavbrott.
Störningar i mobilnätet. Elektronisk kommunikation är beroende av en ständig tillgång
av el. Telenäten har reservkraft i några timmar, vilket räcker vid majoriteten av de
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elavbrott vi har i Sverige. Men de är inte dimensionerade att klara sig utan el i flera
dagar enligt Post- och telestyrelsen.

Översvämmade vägar och bärighetsproblem som föranleder avstängning av vägar i Avaviken
(E45) och väg 519 längs Malåvägen väster om byn Baktsjaur. Problem för skolskjuts från och
till Malå. Byn Utterliden blir helt avskuren vilket medför problem för hemtjänsten som har två
brukare i byn. I Avaviken kan hemtjänsten inte nå två brukare.
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Tidsförhållanden
Arvidsjaur (start- och sluttid)
03.15

Västra delen av Arvidsjaur kommun strömlöst. Vattenfall har uppmärksammat
att störning av elförsörjningen har inträffat och har sänt ut helikopter för att
lokalisera felet.

06.00

B-larm Bastusel. Moment 1.1 Allvarligt problem Bastusel/dammbrott Bastusel
Vad innebär det för Arvidsjaurs kommun? Stugägare och ev. boende nedströms
Bastusel.

06.00

SOS meddelar Räddningschef i beredskap, RCB att väg 95 vid
Baktåive är översvämmad.

Före 08.00

Ambulans på väg till Arjeplog från Sunderbyn stannar vid översvämmad väg 95
Ambulans informerar SOS Alarm. Ambulansen kör över Slagnäs mot Arjeplog.

08.00

Elavbrott i Arvidsjaurs tätort.
INSPEL:
1. Fastighetsskötaren, Mathias Bäckström på kommunhuset informerar
Kommunchef Johnny Högberg om att reservkraften varit igång sedan
tretiden i morse på kommunhuset. Måste skett något elavbrott.
2. Larm till jourhavande på VA-enheten. VA-chef, Mårten Enoksson meddelar
kommunchef att reservkraft på Arvidsjaurs vattenverk är igång men att
byarna Hedberg, Storberg, Auktsjaur, Moskosel och Abborrträsk saknar
reservkraftverk och därmed också dricksvatten.
3. Fjärrvärmeverket måste sätta igång sin reservkraft. VD för fjärrvärmeverket,
Heikki Kairento kontaktas av jourhavande. VD meddelar kommunchef.
4. Skogsbacken och Haren förskola samt Nyborgs storförskola står utan ström.
Skolan i Moskosel och Sandbackaskolan i Arvidsjaur är också strömlösa.
5. Särskilda boenden utan ström, Solbacken och Borgargården saknar
reservkraft.

08.00

RCH Ulf Lundström kontaktar kommunalråd Jerry Johansson och informerar
om läget på vägarna och B-larm Bastusel. Eventuellt sammankallas
krisledningsgruppen.

08.30

Väg E45 Avaviken svämmas över på grund av en ispropp och blir icke farbar.

08.30

Information angående att Väg 95 i riktning mot Arjeplog är översvämmad och ej
farbar. Har upptäckts av pendlare m.fl. Samtal till kommunväxeln, inlägg på
sociala medier.

09.00

Problem för hemtjänsten att ta sig till brukare i område Avaviken på grund av
översvämmad väg, E45. Två brukare i Avaviken bor på ”fel” sida av vägen och
Hemtjänsten kan ej nå fram för att ge medicin, personlig omvårdnad och
matdistribution. Även byn Utterliden är avskuren. I Utterliden finns två brukare
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som hemtjänsten ej kan nå fram till för att ge medicin, personlig omvårdnad och
matdistribution. Kommunchef larmas av socialchefen Ann-Sofi Levander.

09.15

På grund av läget på vägarna, strömavbrott och B-larm Bastusel sammankallas
Arvidsjaurs krisledning på uppmaning av RCB (såvida krisledningsgruppen inte
redan är sammankallad, efter samtal med RCH Ulf Lundström).

09.35

Socialchef, Ann-Sofi Levander kontaktar krisledningsgruppen angående
strömavbrottet och om det förväntas bli långvarigt. Blir strömavbrottet längre än
två dygn måste Solbacken och Borgargården äldreboende flyttas.
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Vattenfall lokaliserar felet och initierar reparationsarbete. Pga. av förhållanden
på plats dvs. att området är vattensjukt och endast dåliga vägar finns tillgängliga
för att nå fram till ledningen försvåras reparationen och väntas ej kunna vara
klart förrän om cirka 3 dygn. Vattenfall har tittat på möjligheten att omkoppla
strömmen men ej funnit detta möjligt.

10.00

Skolchef, Annette Rylén kontaktar krisledningsgruppen angående
strömavbrottet och informerar om att förskolorna måste omorganiseras om
strömavbrottet blir långvarigt.

10.30

VA-chef Mårten Enoksson meddelar att kommunen inom kort kommer att få
problem med bräddade avlopp och att avloppsvatten rinner ut i naturen.

11.40

Kommunfullmäktiges
ordförande,
Eivor
Sandström
kontaktar
krisledningsgruppen angående läget i Arvidsjaur. Hon har fått samtal från
boende i Utterliden inte så långt från hennes by Södra Sandträsk om att de inte
tar sig någonstans pga. av dåliga vägar. De går dessutom rykten i byn om att
dammen kommer att brista. Hon har även fått samtal från Moskoselsbor som
tycker det är skamligt att det inte går att ordna reservkraft till vattenverket.
Vattenfall har ju meddelat att strömmen inte kommer att vara tillbaka förrän
söndag. Kf ordförande förordar att krisledningsnämnden bör bli informerad om
läget.

12.50

Avloppen i Arvidsjaur tätort bräddas.

13.00

Information till Krisledningsnämnd

13.00–15.00 Teleavbrott. Moment 4.1 Teleavbrott.
16.00

A-larm Bastusel. Moment 1.1 Allvarligt problem Bastusel/dammbrott Bastusel

16.10

RCH Ulf Lundström meddelar att det har gått ett A-larm Bastusel

17.30

Lokal övningsledare avbryter övningen för kort sammanfattning och viktiga
synpunkter angående övningen

18.00

Lokal övningsledare meddelar att övningen för Arvidsjaur är avslutad

Geografisk plats
Alla störningar i Arvidsjaur kommun
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Väg 95 sydöst Baktåive 45km söder om Arjeplog, översvämmad

Översvämmade vägar eller bärighetsproblem som föranleder avstängning av vägar i Avaviken
(E45) och väg 519 längs Malåvägen väster om byn Baktsjaur. Byn Utterliden blir helt
avskuren då väg 518 stängs av på två ställen.
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Aktörer
 Arvidsjaurs kommun
VD Arvidsjaurs Energi AB

Heikki Kairento

VD Arvidsjaurhem AB

Ann-Louise Samuelsson

VA/Gatu-chef

Mårten Enoksson

Socialchef

Ann-Sofi Levander

Skolchef

Annette Rylén

Fastighetschef

Sara Persson

Fastighetsskötare

Mathias Bäckström

Miljökontoret

Annika Lidström

Räddningschef Arvidsjaur/Arjeplog

Ulf Lundström

Räddningstjänst Arvidsjaur

Kjell Nilsson

Kostchef

Camilla Grahn

Växel
Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ledningsgrupp
Kommunalråd

Jerry Johansson

Kommunchef

Johnny Högberg

Räddningschef

Hans-Erik Jonsson

Informationsansvarig

Kristina Grubbström

Beredskapssamordnare

Tora Lundgren

Informationsavdelning
Informationsansvarig

Kristina Grubbström

Informationsgrupp, ledare

Ann Engberg

Informatör

Kent Norberg

Informationsgrupp, assistent

Inga Sandström

Informationsgrupp, assistent

Liselott Sandström











RCB Göran Josefsson
Arjeplogs kommun (Övad)
Norrbottens läns landstings (Övad)
Trafikverket (Motspel)
Vattenfall Eldistribution (Motspel)
Försvarsmakten (Övad)
SMHI (Motspel)
Länsstyrelsen i Norrbottens län (Övad)
SOS Alarm (Övad)

Larmkedjan
1. SOS larmar RCB angående väg 95 och B-larm Bastusel
2. Räddningschef larmar Kommunalråd Jerry Johansson angående läget på vägarna och
B-larm Bastusel
3. Kommunalråd sammankallar krisledningsgrupp och informationsenheten enligt
krisledningsplan
Händelseutveckling
1. Strömavbrott i västra delen av kommunen under tidig onsdag morgon.
Vattenfall har uppmärksammat att störning av elförsörjningen har inträffat och har sänt ut
helikopter för att lokalisera felet. De fallna stolparna upptäcks vid 10.00 på förmiddagen och
insatser för att reparera ledningen initieras. Pga. av förhållanden på plats dvs. att området är
vattensjukt och endast dåliga vägar finns tillgängliga för att nå fram till ledningen försvåras
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reparationen och väntas ej kunna vara klart förrän om cirka 3 dygn. Vattenfall har tittat på
möjligheten att omkoppla strömmen men ej funnit detta möjligt.
-

-

Samhällsviktig verksamhet såsom fjärrvärmeverket, vårdcentral, Ringelsta
äldreboende, två skolor och kommunalhuset har reservkraft. Förskolor, två särskilda
boenden och två skolor står utan ström och varmvatten.
Bensinstationer förlorar möjligheten att pumpa drivmedel. Kommunen måste
säkerställa att drivmedel finns till reservkraften.
Kommunala vattenverk ute i byarna förlorar ström. Vattenförsörjning till dessa byar
måste lösas. Hedberg, Storberg, Auktsjaur, Moskosel och Abborrträsk är drabbade.
Trygghetslarm kopplat till hemtjänsten fungerar ej under strömavbrott.
Störningar i mobilnätet. Elektronisk kommunikation är beroende av en ständig tillgång
av el. Telenäten har reservkraft i några timmar, vilket räcker vid majoriteten av de
elavbrott vi har i Sverige. Men de är inte dimensionerade att klara sig utan el i flera
dagar enligt Post- och telestyrelsen.

2. B-larm Bastusel larmas från SOS till RCB.
3. Väg 95 söder om Baktåive och Väg E45 Avaviken svämmar över. Väg 519 längs
Malåvägen väster om byn Baktsjaur stängs av, likaså väg 518 Södra Sandträsk och
söder om Baktsjaur. Byn Utterliden blir helt avskuren.
4. Problem för Hemtjänsten att ta sig till brukare i Avaviken och byn Utterliden under
morgonen.
5. Skolskjuts från Malå till Arvidsjaur kommer ej fram.
6. Krisledningen sammankallas
Behov för krisledningsgruppen att producera svar på tänkbara frågor så som:
-

Hur långvarigt blir strömavbrottet? Kontakta vattenfall
Väderprognos. Kontakta SMHI
Återställningstid för vägar. Kontakta trafikverket
Information från Trafikverket om vilka vägar som är lämpliga att
använda till och från kommunen.

Beslut tas om att sätta igång informationsavdelningen
Krisledningsgruppen måste i ett första skede hämta in information för att skapa sig en samlad
bild av läget, vad har hänt? Var? och vilka konsekvenser (långsiktiga och kortsiktiga)? Vilka
problem medför elavbrottet? vart måste kommunen agera? Vart finns reservkraft? Fungerar
reservkraften och räcker drivmedel om elavbrottet blir långvarigt? Kommunen måste lösa
problem med dricksvatten ute i byarna. Vårdtagare i byn Avaviken och Utterliden kan ej nås
av hemtjänsten, detta problem måste lösas (här kan kommunen behöva försvarsmaktens
hjälp).
Krisledningen måste se över B-larm Bastusel. Vad innebär det för Arvidsjaurs kommun?
Stugägare och ev. boende nedströms Bastusel.
Kommunerna ansvarar enligt LSO inom sina respektive geografiska områden för planering
och utövande av olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. I en kommun med
särskilda risker, t.ex. en större dammanläggning ska kommunen ha en organisation för t.ex.
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dammbrott så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt. Om ett dammbrott inträffar ingår det i det kommunala ansvaret att varna
allmänheten och hjälpa dem som har särskilda behov i den mån kommunens resurser medger
detta. Räddningsledarekan besluta om att avspärra eller utrymma områden. Polisen ska lämna
den hjälp som behövs vid sådana ingrepp. Efter mottagen varning svarar var och en, som har
förmåga till detta, för att sätta sig i säkerhet. En viktig uppgift för kommunerna är att
informera medborgarna om hur de kommer att varnas och hur man bör handla vid dammbrott.
Krisledningsgruppen måste tillsammans med räddningstjänst komma fram till hur allmänhet
ska varnas samt fundera om kommunen behöver hjälp från polis med att avspärra och
utrymma områden. För att kunna besluta om detta måste kommunen veta omfattningen av ett
dammbrott. Antal boende och fritidshus i området. Utrymningsvägar. Kartunderlag från
beredskapsplanering i Skellefteåälven (Skellefteåälvens vattenregleringsföretag) tas fram av
kommunens övningsplanerare innan övningen.
Vad händer om man får en Ambulansutryckning i de berörda byarna? Alternativt till eller från
Arjeplog?
7. Vattenfall meddelar att strömmen inte kommer att vara tillbaka i hela kommunen
förrän lördag förmiddag.
Krisledningsgruppen måste i samarbete med socialchefen ta fram en plan och besluta om att
flytta 13 personer från Solbacken till Ringelsta, personalen följer med från Solbacken. 13
personer från Borgargården måste flyttas till Länsmansgården, personal följer med. Själva
flyttproceduren kräver mera arbetskraft än vad socialkontoret kan bidra med själva. A-service
och kanske Ideum kontaktas för att få hjälp med transporter. Några personer behöver bårbil
för att kunna flyttas så där kan taxi kontaktas.
Eftersom trygghetslarmen slutar fungera vid strömavbrott måste extrapersonal i hemtjänsten
tas in för att göra täta tillsyner. De som står som besvarare av larm kontaktas och bes titta till
sin närstående/granne lite oftare, i kombination med att hemtjänsten skickas ut på ett dagligt
tillsynsbesök till de som bedöms ha störst behov. Socialchefen tar fram plan för detta och
krisledningsgruppen får besluta om insatser.
Krisledningsgruppen måste i samarbete med skolchefen besluta om att skicka hem
gymnasielever (ej skolpliktiga). Dock är kommunen skyldig att se till att de kan gå klart sin
utbildning speciellt årskurs tre som ska ta studenten. Skolelever från Moskosel måste få
skolskjuts till Ringelskolan i Arvidsjaur. I dagsläget handlar det om 7-10 förskolebarn samt 6
elever i årskurs 1-2.
Eftersom varken ström eller varmvatten finns på förskolorna måste barnen flyttas. Det finns
möjlighet att ta emot på 3 fritidsavdelningar på Ringelskolan som står tomma dagtid och de
elever som ska vara där på eftermiddagen får vara kvar i sina klassrum. Några av de äldre
barnen i årskurs 6 får klassrum på Fridhem och därmed frigörs tre klassrum till förskolan. Då
finns plats för alla 270-300.
Strömavbrottet leder till att 300 luncher till skolelever ska tillagas utöver de 600 portioner
som skolköket på Ringelskolan gör normalt. Förskolebarnen kan äta innan de övriga och
Sandbackas kökspersonal förstärker i köket (krisledningsgruppens beslut i samspel med
kostchefen Camilla Grahn).
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Krisledningsgruppen måste i samarbete med skolchefen besluta om undervisningen för de
elever som pendlar från Malå till Arvidsjaur gymnasieskola ska ställas in eller i samarbete
med Malå kommun kunna läggas där.
Vattenverket i Arvidsjaur är försett med reservkraft och jourhavande på VA-avdelningen
kommer att larmas vid strömavbrott. Sker strömavbrottet 03.00 så är reservkraften igång vid
cirka 03.30–04.00. Reservkraft för vattenverket räcker i ca 8 timmar och bensinförsörjning
måste därmed lösas ganska snabbt.
Reningsverket och pumpstationerna i Arvidsjaur saknar reservkraft vilket innebär att
avloppen kommer att bräddas då elavbrottet blir långvarigt. Det finns olika definitioner av
begreppet bräddning. I föreskrifterna om kontroll av utsläpp från reningsverk (1990:14)
definieras bräddat avloppsvatten som: ”Avloppsvatten som vid enstaka tillfällen (t ex vid
överbelastning) avleds (bräddas) för att avlasta magasin, bassäng eller ledning. Invånare i
Arvidsjaur lär använda avloppen som vanligt och därmed uppstår problem med bräddning.
Kommunen kan eventuellt gå ut med meddelande om att bruka vatten med måtta. Vid de
pumpstationer där avloppsvattnet bräddas måste VA-enheten med hjälp av mobil reservkraft
pumpa bort vattnet. Detta kommer inte att hinnas och mobil reservkraft finns inte för att
pumpa alla stationer. Därmed kommer avloppsvatten att börja rinna ut i naturen, t.ex. i
Nyborgstjärn och via Sågbäcken vidare till Arvidsjaursjön.
Gällande dricksvattenförsörjning ute i de strömlösa byarna måste man prioritera vilka
vattenverk som ska förses med reservkraft då det endast finns 3 st. mobila, kraftiga nog att
använda. Vill krisledningsgruppen att Moskosel förses med ett av dessa mobila verk så måste
VA-enhet tillsammans med elektriker åka dit för att koppla in aggregatet (tar ca ett dygn).
Problem med bräddat avlopp kommer att uppstå i Moskosel om vattenverket sätts igång
eftersom pumpstation och reningsverk saknar reservkraft. Detta i kombination med höga
vattenstånd gör att flera hushåll kommer att få avloppsvatten i sina källare inom bara några
timmar. Helst vill VA-enheten inte sätta igång reservkraften ute i Moskosel by på grund av
problemet med bräddade avlopp.
Det finns möjlighet att lösa dricksvattenförsörjning genom vattentankar. Kommunen har avtal
med VAKA. Vattentankar hämtas med lastbil från Luleå. Detta kommer att kräva mer
personal eftersom all VA-personal är upptagen med avloppsvatten i Arvidsjaur.
1. Kring lunchtid har krisledningen en samlad bild av läget och kan gå ut med
information till allmänheten.
2. Krisledningsnämnden sammankallas för att få information om krisen
3. Krisledningsgruppen deltar i samverkanskonferens under teleavbrott
4. Krisledningsgruppen får eventuellt besök av försvarsmakten under eftermiddagen.
Diskussion angående vad försvarsmakten kan hjälpa kommunen med.
Samverkansbehov
Trafikverket
Försvarsmakten (hemtjänst till oframkomliga byar)
Polis (vid eventuell utrymning eller evakuering)
SMHI
Arjeplogs kommun, räddningstjänst
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Vattenfall
Skellefteås vattenregleringsföretag
SMHI
Länsstyrelsen Norrbottens län
Norrbottens läns landsting
Malå kommun, skolkontor
Ledningsförhållanden
Enligt krisledningsplan
Kriskommunikation/ Mediahantering
Arvidsjaur kommun inhämtar information från Vattenfall gällande fakta och planerade
åtgärder (Inspel vattenfall).
Arvidsjaur kommun inhämtar information från Trafikverket gällande fakta och planerade
åtgärder (Inspel Trafikverket).
Arvidsjaur kommun inhämtar information från sociala medier där medborgare beskriver läget
på vägarna, konsekvenser av elavbrott (Önskemål om att inlägg på Facebook görs).
Informatör lägger ut information på hemsidan (Övningswebben). Informatör kontaktar
Sveriges Radio med samma information.
Informationsenhet lägger ut information på WIS för att underlätta kriskommunikation med
berörda myndigheter
Önskemål om mail eller samtal från TiB, Länsstyrelsen som vill veta vad kommunen gör för
att hantera krisen?
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Moment 2.1 Höga flöden Storuman
Ansvarig skribent
Gunnar Backman, Storumans kommun, lokal övningsledare. 0951-141 94, 070-690 02 87
gunnar.backman@storuman.se
Syfte
Öka krisledningsorganisationens förmåga att hantera en kris. De funktioner som ska övas är
krisledningsnämnd, beredningsgrupp och informationsgrupp.
Höga flöden i Umeälven och biflöden till Umeälven. På grund av detta så störs infrastrukturen
ut och även fastigheter och Hemavans flygplats drabbas. Övrig infrastruktur drabbas.
Momentet har bäring mot delmål 1, 2, 3 och 4 vilka är följande:
1. Att krisledningsorganisationen har en god förmåga att ta emot larm samt initiera
arbetet enligt kommunens krisledningsplan.
2. Att krisledningsorganisationen har en god förmåga att skapa och förmedla en
gemensam lägesbild för händelsen.
3. Krisledningsorganisation skall ha en grundläggande förmåga att kommunicera
gentemot allmänheten och media.
4. Krisledningsorganisationen har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel
och WIS
Läget just nu
Ett antal slasklaviner har löst ut vid Solberg och Klippen under natten. Väg 1115 över Solberg
avspärrad och även E 12 vid Klippen.
Begränsad framkomlighet efter e12 vid Slussfors pga. vatten över vägen.
På grund av SMHI:s klass 2 varningar är risken mycket stor att ytterligare stora slasklaviner
går och att ytterligare vägar svämmas över.
Hemavans flygfält är stängt på grund av att fältet är översvämmat men vallarna håller vattnet
borta från byggnaderna.
Många mindre vägar är översvämmade och de övriga små vägarna har mycket begränsad
framkomlighet.
Kvarnbäcken i centrala Hemavan har ett mycket kraftigt flöde som river med sig mycket
material. Vattennivån är så hög vid bron att vattnet börjar rinna över E 12:an.
Direkt som kommunens växel öppnar uppstår ett stort tryck pga. informationsbehov.
Tidsförhållanden
08.00
Trafikverket meddelar att väg 1100 är avskuren och kan ej användas. Se karta,
händelse nr 1
08.25

Trafikverket meddelar att bron över E 12 vid Slussfors skadats svårt och rasat. I
samband med raset så raseras en stor del av vägbanken på båda sidor. Även
gamla vägen spolas bort. Se karta, händelse nr 2

08.50

Invallningarna vid flygfältet i Hemavan brister. Se karta, händelse nr 3
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Hemtjänsten Tärnaby meddelar att de inte kommer fram till alla brukare på
grund av avskurna vägar.

09.30

Rektor från Slussfors skola ringer och undrar över hur det blir med deras elever
när skoldagen är slut.

09.45

Trafikverket meddelar att det är stora sättningar i vägbanan E 12 vid
Kvarnbäcken. Se karta, händelse nr 4

10.05

Trafikverket meddelar att E 12:an vid Kvarnbäcken i Hemavan stängs av. Ingen
tillåts passera, inte ens gående. Se karta, händelse nr 4

10.30

Konsumhandlaren meddelar att det kommer att bli livsmedelsbrist på grund av
hamstring som skett och uteblivna leveranser

10.55

Köket på Vikbacka undrar över hur de ska få tag i livsmedel. Bilen som ska
leverera står i Slussfors. Saknar förra leveransen pga. bilhaveri hos leverantör.

11.30

Larm om problem vid intaget för råvatten i Hemavan.

12.00

Dialyspatient som måste in på dialys kommer inte fram till Lycksele

12.35

Fastighetsägare med egen brunn i Umasjö är orolig över vattenkvalitén, tycker
att det är jättestort inläckage i hans brunn pga. det höga vattenståndet. Får med
material från vägbanken. Se karta, händelse nr 5

13.00

Privatperson ser att det är ett kraftigt läckage från Svärtträskgruvan, vattnet
rinner direkt ner i Gunnarbäcken. Se karta, händelse nr 6

13.25

Statoil Hemavan meddelar att de kommer att få drivmedelsbrist under
morgondagen. Har haft ett ovanligt lite i tankarna pga. underhåll och
besiktningar av dessa.

13.45

Rektor från Röbroskolan ringer och undrar vad de ska göra med sina
skolskjutselever som inte kommer att ta sig hem.

14.15

Larm om mycket grumligt råvatten i Tärnaby och mycket låg tillrinning till
vattenverket.

14.45

Trafikverket meddelar att försöket att reparera bron över E 12:an misslyckats.

15.05

Privatperson ringer och meddelar att det uppstått sättningar i marken nedanför
Högfjällshotellet i kanten på parkeringen. Sprickan är 30 cm bred och ca 25
meter lång. Se karta nr 7

15.30

Sjukstugan och äldrevården meddelar att de har personalbrist.

16.00

Privatpersoner ringer och funderar hur de ska ta sig hem.

16.15

Distriktssköterska tar sig inte fram till vårdtagare, behöver komma fram.
Patienten är i behov av medicin som sköterskan har med sig

Geografisk plats
Se under Kartbilagor i detta dokument med händelserna utmärkta.
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Aktörer
(Ö = övar) (M = spelas av motspel)
Storumans kommun
Krisledningsnämnd
Kommunalråd

Tomas Mörtsell

Ö

Vice ordf.

Karin Malmfjord

Ö

Ledamot

Veronika Håkansson

Ö

Ledamot

Tina Kerro

Ö

Ledamot

Peter Åberg

Ö

Förvaltningsassistent

Maria Mickelsson

Ö

Koncernchef

Peter Persson

Ö

Administrativ chef

Patrik Nilsson

Ö

Teknisk chef

Debora Jonsson

Ö

Kanslichef

Ralph Johansson

Ö

Assistent

Annika Persson

Ö

Verksamhetsutvecklare IT

Marléne Holgersson

Ö

Utredare

Alexander Jonsson

Ö

Webmaster

Vakant idag

Ö

Socialchef

May-Louise Nilsson

M

Fritids-, kultur och utbildningschef

Barbro Åkesson

M

Rektor högstadiet i Storuman

Malin Lindberg

M

Rektor Slussfors skola

Susanna Nyberg

M

Enhetschef Bemanningsenheten

Birgit Andersson

M

Personalplanerare omsorgsförvaltningen Storuman

Johanna Mattsson

M

Enhetschef Hemtjänsten Tärnaby

Ann-Christin Linder

M

Miljöinspektör

Anette Fagerlund

M

Beredningsgrupp

Informationsenheten
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Roger Jonsson
M

Arbetsledare VA Tärnaby

Erika Örnfjäll

M

VA-Maskinist Tärnaby/Hemavan

Hans Nilsson

M

VA-Maskinist Tärnaby/Hemavan

Thomas Israelsson

M

Sjukstugan Storuman

Erika Frohm

M

Agneta Sundqvist

M

Landstingets TIB

M

Chef

Distriktssköterska

Landstinget

Ambulans/Hkp

Trafikverket

Trafikledning

Vattenfall

Driftcentral Nät

Bilfrakt Storuman/Tärnaby

M
Trollhättan

M

Karin Hoppstadius

M
M

Konsum Tärnaby

Chef

Bosse Gullerfeldt

ICA Hemavan

Chef

Nils Wikberg/Grete Tuven M

Statoil Hemavan

Stationsföreståndare

Sofia Berglund

M

Hemavans Flygplats

Flygplatschef

Torbjörn Utsi

M

Sorsele kommun

Krisledning

M

Lycksele kommun

Krisledning

M

Samverkansbehov
Samverkan förväntas ske med Lanstinget, andra kommuner.
Kriskommunikation/Mediahantering
Krisledning och informationsenheten ska använda sig av sociala medier och webb för att
informera om läget. Förväntat tryck på information kommer att vara mycket stort. För att
kunna genomföra detta förutsätts användande av övningswebb.
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Moment 2.2 Höga flöden Lycksele
Ansvarig skribent
Gunnar Jonsson, Lycksele kommun, gunnar.jonsson@lycksele.se, 070-395 81 14
Syfte
Kommunen har drabbats av onormalt högt vattenstånd, älvar och vattendrag har fyllts på och
vi står inför en besvärlig situation om läget förvärras. Syftet med övningen är att pröva
organisationen inför en krissituation, möjlighet att verka över tid med resurser och personal
samt ha en långsiktig planering för respektive verksamhet.
Scenariot ska belysa de mål som kommunen satt upp:
Aktörerna har mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt respektive
aktörs plan
Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen
Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser
Aktörerna har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser
Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna information gentemot
allmänhet och media
Läget just nu
Vattenståndet i Vindelälven är onormalt högt, väghållaren, kommunen, och ansvariga runt
Tele/IT kommunikation har följt upp SMHI:s prognoser under de senaste veckorna, allt tyder
på att det kommer att uppstå allvarliga problem i kommunen. Det senaste dygnet har läget
förvärrats, samtal om störningar i Tele/It näten samt problem med framkomst med fordon
efter en del vägar. Störningarna runt Ume Älv och Lycksbäcken blir alltmer frekvent.
Kranskommunerna i norr har också påtalat problem och Skellefteåälven är väldigt drabbad.
Ägare av hus och fritidsboenden har kontaktat kommunen under den senaste veckan och
uttryckt sina farhågor.
Kommunen har ännu inte vidtagit några större åtgärder för att mildra de eventuella skadorna
Tidsförhållanden
1. 08.30 Stänger väghållaren broarna över Vindelälven 363, 1002 och 1003
2. 09.00 Begränsad framkomlighet E 12 Kattisavan och 363 S Rusksele och
N Vindelgransele
3. 09.15 Distriktssköterskan når inte en patient i Lyxaberg
4. 09.20 Hotade Vattentäkter i Björksele och Umgransele
5. 09.30 Hemtjänstpersonal kommer inte fram till brukare i norra delen av kommunen
6. 10.00 Rusksele måste evakueras ÄO, skola och dagis
7. 10.15 363 stängs S Rusksele och N Vindelgransele
8. 10.30 Stängs väg 1000 vid Falträsk och Öresund
Stängs väg 984 vid Rusele
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Stängs väg 1001 vid Ruskträsk
9. 12.00 Tele och Datatrafiken slås ut i Vindelgransele
10. 12.15 Kommunens växel slås ut, mobiltelefonin har avbrott. Intern kommunikation
måste ske via Rakel.
11. 13.00 Otjänligt vatten i Vormsele och Betsele
12. 14.00 Vattnet i Lycksele har bismak och luktar lite konstigt
13. 14.30 Egnahem på Lugnet och i Hamnen får problem med vattenståndet i älven,
källare och brunnar flödar.
14. 15.00 Kristineberg Strömlöst
15. 16.15 2 bussar och 1 tankbil knäcker bron över E 12 i tätorten Ca 40 personer och
fordonen hamnar i älven, de tar även med sig 4 personbilar.
Inspel med telefonsamtal från medborgare och andra görs under tiden med hänsyn av tempot i
spelet och möjlighet p.g.a. avbrott i teletrafiken (eget eller från övningsledningen)
Bilagor med bilder till respektive händelse bifogas, tidsjusteringar kommer att göras med
hänsyn till spelets övriga aktörer
Aktörer
Räddningschef
Kommunchef

Ulf Axelsson (övar)
John-Gunnar Jönsson (övar)

INFORMATIONSENHETEN
Informatör

Nina Lindberg (övar)

IT-chef

Pierre Sandström (övar)

Kommunsekreterare

Elisabeth Eriksson (övar)

LEDNINGSGRUPP
Samhällsbyggnadschef

Nestor Lindström (övar)

Enhetschef AVA

Bengt Svensson (övar)

Socialchef

Eva Sandgren (övar)

Avdelningschef, Socialförvaltningen

Pernilla Ahlström (övar)

Avdelningschef, Socialförvaltningen

David Isaksson (övar)

Verksamhetschef/MAS, Socialförvaltningen

Britt-Marie Nystedt (övar)

Kultur& Utbildningschef

Jonny Fjellner (övar)

Rektor

Christina Bergman (övar)

Gymnasiechef

Mikael Rombe (övar)

Rektor

David Öjbrandt (övar)
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Nils-Erik Wallin (övar)

Vd Lycksele Industrihus

Oswald Öjebrandt (övar)

Vd Lycksele Flygplats

Lennart Näslund (övar)

KRISLEDNINGSNÄMND
kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordf. i Ks

Lilly Bäcklund (övar)

1:e vice rod i Ks

Krister Lundgren (övar)

2:e vice rod i Ks

Christer Rönnlund (övar)

Ledamot

Jamal Mouneimne (övar)

Ledamot

Kurt Forslund (övar)

Räddningstjänsten Stab

(övar)

SOS Alarm

(övar)

Landstinget

Landstingets TIB (övar/spelas)

Trafikverket

Trafikledning (övar/spelas)

Vattenfall

Driftscentral (övar/spelas)

Skellefteå Kraft

Driftcentral (övar/spelas)

Telia

Driftcentral (övar/spelas)

Sorsele Kommun

(övar/spelas)

Storumans Kommun

(övar/spelas)

Norsjö Kommun

(övar/spelas)

Malå Kommun

(övar/spelas)

Larmkedjan
Telefon, E-post, 113 13, 112.
Ledningsförhållanden
Krisledning och stab i stadshuset
Övriga på anvisade platser i stadhuset eller valda objekt
Kriskommunikation/ Mediahantering
Kommunens Krisinformationsplan kommer att användas. (bifogas?)
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Bilaga 1: Broavstängningar Vindelälven
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Getarliden

åsen
Hornträsket

Vindelgransele

Middagsberget
Klodden

Bjurbäcksliden

åsen
Hornträsk-

Stryckfors

Brännberg

Klinttjärnen
StorNackträskberget

Jocktjärn
Nyklinten

Blomdal
Färjstugan
TjärnRuskträsket
Gustavstorp
Ruskliden
237
bränna Rusksele 273 LillStorträsket
Brännan
Nackträsket
Tavle
Ruskträsk
Falmark
Stor-Nackträsket
Idbäcken
Falträsket
428
Sjölund
Älgås
Grenstugan
249
Norr
Svanamyr
Grenen
Flarken
Tingsdal
om sjön
RusklidJärvträskberg
Falträsk
tjärnkojan
Kamheden
Djupvik
Altarliden
493
Norråker
Lillå
Hästhagamyran Alträsket
Alvik
Järvsjö
Lilla Åtjärn
Järvvik

Tid. 8:30

Larmkedja: Trafikverket meddelar SOS – Chef i beredskap som sätter igång kommunens larmplan.
Förväntningar: Kommunens krisledning bemannas och vidtar åtgärder för verksamheter som berörs i
området. Samt planerar för en eventuell utveckling.
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Bilaga 2: Begränsad framkomlighet E 12 och väg 363
ledningsliden

Grästorp
Mattjokberget

Stor-Rågoberget

Kvarnträsket

Forsvall
Mitti-Småträsket

Lillberget
Rågoträskkojan

Näverliden Kroktjärnmyran

Storlandet

Hästmyran

Skoträsket
Fäbodliden
Mutterliden

Bjuråssjön

Latansjön Bjurås
Öresund

Jägarliden

åsen
Hornträskåsen
Hornträsket

Sörsjön

362

Stryckberget
Grundforsen
Grundfors
Höglandet

Hornträskudden
Hornträsk
Rävlidmyrgruvan
Kristinebergsgruvan
Rävlidengruvan

Valltjärn
Forsheden

Kristineberg

Mörkliden
Stormyrliden
Nyliden
389
StangoLöpar- Löparsjökojan
liden
Åmberg
St Grundtjärnen sjöarna

Kronås

n
lve

e lä

Getarberget
liden
Vormheden

Stenberget

nd
Vi

Nyträsk

Vindelgransele

Middagsberget
Klodden

Bjurbäcks-

Sil
lbä
cke
Gubbträsket
n
L Bergvattnet

Stormyrberget

Granselliden

521
Brännholmen
Backberget

liden

V Gubbliden
Granträsket

LångträskStormyran

Källan

Karlstorp

Björklunda
Björneborg

Karlsborg

Stryckfors

Blomdal
Ruskträsket

Färjstugan

237

Ruskträsk

Brännberg

Tjärnbränna

Tavle

Älgås
Grenstugan
Grenen
RusklidJärvträskberg
tjärnkojan
Djupvik
Altarliden
493
Hästhagamyran Alträsket
Alvik
Järvvik
Svallmyran
Trevnaden
Sikträsket
Åmsund
Björkudden

Klinttjärnen
StorNackträskberget

Rusksele

273

Flarken

Jocktjärn
Nyklinten

n
Å ma

Ruskliden
Storträsket

448

Kåtaberget

Sullimyran

Stenträskkammen

LillNackträsket

Försöket
Talludden
Stor-Nackträsket
Ajaursjön
Idbäcken
Sjölund
Myrkulla
262
230
Svanamyr
Flarken
Tingsdal
Lillå
Rotenträsk
Åträskkojan
Bågaträskheden

Husbondliden
Abborrträsket

Högnäs
Kamheden
Norråker
Savtjärnliden
Liljefors
Forsholm
Storholmen
Björknäs
Savträsket
Åträsket
Nybruket
Savträsk
Solbacken
Sikheden Annelund Forslund
Nyslåtten
Ängsbäck

Stor-Holmträsket

Tid. 9:00
Larmkedja: Trafikverket meddelar om begränsad framkomlighet på vissa vägar i kommunen. (WIS?)
Förväntningar: Fortsatt planering enligt de planer som finns.
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Bilaga 3 Distriktssköterskan kommer inte fram
liden Kroktjärnmyran

Storlandet
Fäbodliden
Mutter-

Bjurås

Öresund

Gubbträsket

Getarliden

Lycksa-

berget

Gardejaur-

Bolagsdammet

åsen

Blåvikskojan

Blåviken
265

berget

Lövnäset

Lerbäcksberget
Mittisundet
Spänningträsket

Lundås

Lerhult

Fräkenholm-

berget
Stenträsket
Holmberg
Bjurholm
Stenträsk
Holmgård
ToskNorrholm
berget Tosktjärnskojan
Inre Gurkasjön
Norrholm
SikträskArlalund

Gurtijaur
Bråna-

Bergvattnet

Trolltjärnkojan

liden Gran362

Stormyrliden

n

liden
Gardejaure

berget
Långtjärnkojan
Sör-Sikträsk-

Avanäs

berget

Rävlidengruvan

Valltjärn
Forsheden
Stenberget

bräntet

Svanatjärnen
Svanatjärn-

Kristinebergsgruvan

Näverhult
390

Kronås

Säter

N Svanaberget
Norrliden

Lillträsket

Björksele

Avabacka

Nygård

Norrbyberg
StorInre
berget
Tväråträsket
Jåkarn
Mittisundet SisnarBlåkulla
sjöarna
JåkarBarmon
brånan

N Svarttjärnen
Svarttjärnskojan
Björkliden
Ytterträsket

Storholmen

Norrgård

Erik-Larsliden

Sörgård

Brunneberget

516

Dobbmanberget

Villtjärn

Granliden

Kristineberg

Mörkliden
Nyliden
389

n

Lycksaberg

Hornträskudden
Hornträsk
Rävlidmyrgruvan

Stryckberget
Grundforsen
Höglandet
Grundfors

e
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Bj

en
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ck
Ly

489

362

St Orrträsket
Ny-

berget

Kvarndammet

Sörsjön

lve
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Vi

Lill-Gran-

Jägarliden

cke
n

L Bergvattnet

åsen
Hornträsket

berget
Klodden

liden

Sil
lbä

åsen
Hornträsk-

Vindelgransele

MiddagsBjurbäcks-

V Gubbliden
Granträsket

Stormyran

Granselliden

521
Brännholmen
Backberget

Bjuråssjön

liden
Latansjön

Långträsk-

Hästmyran

Skoträsket

Brännfors

418

Svartliden

Lidsbrinken

Näset

Bjurforsdammet
Granlunda
Yttre Gurkasjön
Grundtjärngård
Stenbacka
Grundtjärn
Bjurfors
Mösup
Bjurlund

329

Västberget

Bjuråker
Holmgård
Skönvik

Råberget
Nyträsket

Svedjeudden
Mörtleksudden

Vormträsket
261

Näset

Vormsele

Sörträsket

Vormträsksund
Fräkentjärn-

394

Tid. 9:15
Larmkedja. VLL ringer in till kommunen. (soc) Sköterskan har meddelat att hon inte kommer fram till
en patient (kommunens)
Förväntningar: Åtgärder vidta så att problemet kan lösas.
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Bilaga 10 Telefonerna slås ut i kommunen

Tid: 12:30
Larmkedja: All telefoni slås ut i kommunen.
Förväntningar: Använd Rakel för intern kommunikation
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Bilaga 11 Otjänligt vatten i Betsele och Vormträsk
269

Granfors

Högland

Dallund
Framnäs

Holmsundsvillan
Kronoborg
Brännland
Nirak
Bålforsstugan
Sörbacken
Eriksdal
Hästliden Bålforsen
Joelstorp
Orrliden
Grangärde
Lövkulla

Bäverträsk

Holmlund

Gammhemssjön
476

Knäppingen
Bjurforsdammet

Granlunda
Yttre Gurkasjön
Grundtjärngård
Stenbacka
Grundtjärn
Bjurfors
Mösup
Bjurlund
394

Sidbergs-

Mösupberget

Furuvik

Näset

329

Svedjeudden

Västberget

Bjuråker
Holmgård

Mörtleksudden

Vormsele

Råberget
Nyträsket
StormyrNyträsk
berget

Skönvik

Lappträsket

Tväråberg
Svanavakkojan
305

Mettjaur

Vormträsket
261

Näset

Tid: 13:00

Bergnäs

Vormträsk

Sörträsket
Vormträsksund
Fräkentjärnberget

Vormheden

StangoLöparliden
St Grundtjärnen sjöarna

Karlstorp

Björklunda
Björneborg

Gravmarkskojan

Rörmyra
Övre Arvträsket

liden
Norrås
Berglunda Brännfors Hede
Lycksele flygplats
Hälsingfors
Svartliden
Lidsbrinken

heden

Sidberg
Gravmark

Renträsk-

247

340

Tuvträsk

Orrkulla
berget

Genberg

Norrmalm

Vågnäs
Hammarkulla Forsdala

Tannträsk
Myrholma

Arlalund
Villtjärn

Arvliden
Norräng

Lycksele

Älgträsk

Inner-Busjö

Betsele
kraftstn

Norrlunda
Lugnet
Tallåsen

Hedebo

Kråkträskkojan

Ulriksdal
Lyckan

Kronåker
Betsele
Sandvik
Stenhamn
Holmbo Skovelträsket

Björkhagen

Inner-Busjön

Lycksträsket

Nyäng

Ararat Tigerbacken

333

367

Fogdheden
Stormyrkojan
Algotstorp

Nysäter

Näsland

Stensund
Abborrträskliden
Granliden L Holmträsk

Granselelund

Umgransele

heden

Planteringen
Liljehem

Grangård
Marieberg

448

Kåtaberget

Karlsborg

Falåström

Stryckfors

Brännberg

StorNackträsk-

Falåberg
Gustavstorp
Ruskliden
Storträsket
Brännan
Falmark
Falträsket
428
Grenstugan
249
Norr
Grenen
om sjön
Järvträskberg
Falträsk

Blomdal
Ruskträsket
237

Ruskträsk

Tjärnbränna

Rusksele

Rusklid-

273

Tavle
Idbäcken

Älgås

Larmkedja: Inringt via larmnummer 113 13.
Förväntningar: Hanteras av VA

Färjstugan

Klinttjärnen

Flarken
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Bilaga 12 Otjänligt vatten Lycksele

Lugnet

Tallbo

Fornlämningsområde

Gammplatsens
naturreservat
Gammplatsen

Solsidan

Vattenverk

Ödekyrkogård

Gammplatsen

Margaretakyrkan

Killingholmen
FORSDALA

Tid: 14:00
Larmkedja: 113 13
Förväntningar: Hanteras av VA och Info
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Bilaga 13. Boenden på Lugnet och i Hamnen får in vatten i husen
Festplats
Fotbollsplan

Fäbodvallen
Skola

Lilltjärnen

Vårdcentral

Badplats

Långtjärnen

Campingplats

e
Um

Ansia

Torg

Järnvägstorget

Centrum

en
älv

Skola

Idrottsplats

Hawaiiudden
Korpberget

Fångstgropar

Tannberget

Fångstgrop
Fångstgropssystem

Lugnet

Fornlämningsområde

LUGNET
Gammplatsen

Vattenverk

Ödekyrkogård
Margaretakyrkan

Tid: 14:30
Larmkedja: Inringda samtal till larmcentral 113 13?
Förväntningar: Lämplig aktör hanterar händelsen
(Samhällsbyggnadsförvaltningen)
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åsen
Bilaga 14 Kristinebergsområdet utan ström Hornträsket
Brännholmen
Backberget

Bjurås
Bjurbäcksliden
Gubbträsket

Sil
lbä
cke

Jägarliden

Kristinebergsgruvan

Stryckberget
Grundforsen
Grundfors
Höglandet

Rävlidengruvan

Valltjärn
Forsheden
Stenberget

Bergvattnet

en

ck

Stenträsket

Fräkenholm-

Avabacka

berget

Holmberg
Bjurholm
Holmgård
Tosktjärnskojan Norrholm
Inre Gurkasjön
Norrholm
Arlalund
SikträskTid: 15:00

Kronås

N Svanaberget
Norrliden

bä
Trolltjärnkojan

Kristineberg

Mörkliden
Nyliden
389
Säter

n

ur
Bj

St Orrträsket
Nybräntet

Stormyrliden

lve
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Vi

Getarliden

Hornträskudden
362
Hornträsk
Rävlidmyrgruvan

Sörsjön

Middagsberget
Klodden

n

L Bergvattnet

Lycksaberg

Vindelgransele

Lillträsket
N Svarttjärnen
SvarttjärnsBjörksele
kojan
Björkliden
Ytterträsket
Storholmen

Norrgård

Erik-Larsliden

Sörgård
516

Brunneberget

Dobbmanberget

418

Larmkedja: Skellefteå Kraft meddelar att de inte kan leverera ström till
kommunen P.g.a. Dammbrott i Skellefteälven
Förväntningar: Åtgärder vidtas för att lindra effekterna för medborgarna.
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Bilaga 15: Allvarlig händelse i Lycksele
FURUVIK
Ansia
Torg

Järnvägstorget

Skola

Skola
Hawaiiudden

Skola

Idrottsplats

rget

Centrum

Korpberget

Badplats

Hällmålning

Såg

SPÅNEN

Skola
Fotbollsplaner

Skidbacke

FURUVIK

Villaryd

Södermalm

FURUVIK
Skola
Hällforsens
kraftstation

Jonsta
Sjukhus

FORSDALA

Lycksele

Fiskodling
Anders
Jacksholmen

SÖDERMALM

Djurpark
Forsbacka

Forsdala

n
lv e
eä
Um

Reningsverk
Skola

Furuvik
Skola

Tid: 16:15
FORSDALA

Larmkedja: Stort larm Räddningstjänsten SOS
Händelse: 2 bussar och 1 tankbil knäcker bron över E 12 i tätorten Ca 50
personer och fordonen hamnar i älven, de tar även med sig 4 personbilar.
Förväntningar: Samverkan Räddning, Polis, VLL och Kommunen
Bussar med ca 20 passagerare
Tankbil med 25 000 liter Diesel
Personbilar Okänt antal
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Moment 2.3 Sjunkhål Bjurfors nedre kraftstation
Ansvarig skribent
Jone Johnsson, Statkraft AB/Tyréns AB, jone.johnsson@tyrens.se 070-238 89 20
Syfte
Momentbeskrivning
På grund av de höga flödena och införandet av skärpt drift med ökad tillsyn upptäcks vid
tillsyn av dammanläggningen vid Bjurfors nedre kraftstation ett sjunkhål på dammens
uppströmssida. Sjunkhålet har inte observerats vid tidigare tillsyn. Sjunkhålet är cirka 1 meter
i diameter och lika djupt. Vid en första besiktning nedströms dammen upptäcks också
grumligt vatten vid dammtån. Vid arbetet med sjunkhålet upptäcker personalen på plats
flytgods (ett träd) på väg mot utskoven. Man försöker förhindra trädet att fastna i utskoven då
två personer faller i vattnet. En av personerna lyckas ta sig upp igen men den andra personen
är försvunnen.
Syfte:


Pröva Statkrafts ”nya” generella beredskapsplan med innehållande handlingsplaner
samt krishanteringsplan.
 Öva Statkrafts beredskapsorganisation
 Utvärdera Rakel och WIS för implementering i organisationen.
Delmål:








Statkraft har mycket god förmåga att ta emot larm samt att hantera uppkomna
situationer enligt handlingsplaner.
Statkraft har mycket god förmåga att hantera stressade situationer samt att kunna klara
uthållighet över tiden gällande personalstyrkan.
Statkraft har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild, både externt
och internt.
Statkraft har en god förmåga att i samverkan (externt, internt) samordna
beredskap/verksamheten samt att rikta insatser.
Statkraft har en god förmåga att samverka med övriga kraftbolag och
vattenregleringsföretag.
Statkraft har grundläggande kunskap att kommunicera via WIS och Rakel.
Statkraft har goda kunskaper att hantera allmänhet och media enligt gällande rutiner.

Läget just nu
Förhistoria:
Höga flöden enligt det övergripande övningsscenariot och därmed är skärpt drift infört med
utökad tillsyn.
Nuläge:
Statkrafts personal har vid dammtillsyn upptäckt ett sjunkhål på dammens uppströmssida. På
nedströmssidan vid dammtån konstateras läckage av grumligt vatten.
Tidsförhållanden
10.15
Sjunkhål upptäcks och grumligt vatten vid dammtån noteras
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10.30

Larm till Driftcentralen i Sollefteå

11.00

Media (tidningar och TV) ringer in för att få information

13.30

Olyckan inträffar, två personer trillar i vattnet då de försöker hindra ett träd från
att fastna i utskoven, varav en person försvinner

13.55

Blåsljusen är på plats

14.15

Den saknade personen återfinns, tillstånd oklart, förs från platsen i ambulans

15.10

Trädet som fastnade är nu bortlyft. Arbetet med sjunkhålet fortsätter och
läckaget har redan minskat. Utökad bevakning av dammen kommer fortgå tills
vidare.

Geografisk plats

Bjurfors nedre

Bjurfors Nedre kraftverk är beläget 24 km nord-nordväst om Vännäs samhälle. Placering
enligt kartan ovan.
Aktörer
Drift-underhållspersonal (spelad), Driftcentral (DC) Sollefteå (övad), Kraftverkschef (övad),
Drift-underhållschef (övad), damm tekniskt sakkunnig (övad), Statkrafts ledningsgrupp
(övad), Vattenfall (övad?), räddningstjänst (spelad), ambulans/sjukvård (spelad), polis
(spelad), länsstyrelsen Västerbotten (övad) (TIB), SOS-alarm (övad).
Larmkedjan
1. Från upptäckt på plats, personal ringer till DC angående sjunkhålet
2. DC larmar vidare enligt plan. Plan läggs eventuellt innan senare.
3. Arbetsplatsolyckan inträffar. Beroende på det spelade teleavbrottet larmas DC via
RAKEL av personal på plats.
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4. DC larmar i sin tur SOS-alarm för vidare hantering (övriga blåljusmyndigheter spelas i
denna del av övningen)

Händelseutveckling
Parallellt samma scenario som i momentet för Bastusels dammanläggning men läckage i
mindre omfattning. Åtgärder som vidtas såsom exempelvis fiberduk och igenfyllning av
sjunkhålet samt åtgärder vid dammtån, förstärkningar o.d. lyckas. Åtgärderna och besluten
måste dock komma från de övade. Till detta kommer inspelet med arbetsplatsolyckan. När
arbetsplatsolyckan är hanterad fortsätter arbetet med sjunkhål och flytgodset som nu fastnat i
utskoven.
Samverkansbehov
Internt drift-underhållspersonal på plats (spelas), DC Sollefteå (övas), drift-underhållschef
(övas), damm tekniskt sakkunnig (övas), kraftverkschef (övas), ledningsgrupp (övas),
räddningstjänst (spelas) m.fl.
Ledningsförhållanden
Statkrafts ledningsförhållanden läggs in senare.
Kriskommunikation/ Mediahantering
Helt beroende på vilka besluts som tas. Men med tanke på situationen i Skellefteåälven och
bedömningen att situationen som råder utifrån momentet med dammanläggningen i Bastusel
som kommer att gå i brott gör att inriktning troligen blir mer kommunikation än annars då
situationen redan är extraordinär i regionen, beslut om vilka informationsinsatser som
kommer göras kommer tas fram i övningen i samråd mellan informationschef och VD.
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Moment 2.4 Brand Harrsele Kraftstation
Ansvarig skribent
Jone Johnsson, Statkraft AB/Tyréns AB, jone.johnsson@tyrens.se 070-238 89 20
Momentbeskrivning:
Brand utbryter i de nyrenoverade kontorsutrymmena i Harrsele kraftstation. Brandlarmet går
till Driftcentralen (DC) i Sollefteå. DC kallar ut personal för verifiering av orsak till larmet
innan räddningstjänst larmas. Förbipasserande ringer/larmar samtidigt SOS-alarm om brand
och rökutveckling från Harrsele kraftstation.
Syfte:


Pröva Statkrafts ”nya” generella beredskapsplan med innehållande handlingsplaner
samt krishanteringsplan.
 Öva Statkrafts beredskapsorganisation
 Utvärdera Rakel och WIS för implementering i organisationen.
Delmål:








Statkraft har mycket god förmåga att ta emot larm samt att hantera uppkomna
situationer enligt handlingsplaner.
Statkraft har mycket god förmåga att hantera stressade situationer samt att kunna klara
uthållighet över tiden gällande personalstyrkan.
Statkraft har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild, både externt
och internt.
Statkraft har en god förmåga att i samverkan (externt, internt) samordna
beredskap/verksamheten samt att rikta insatser.
Statkraft har en god förmåga att samverka med övriga kraftbolag och
vattenregleringsföretag.
Statkraft har grundläggande kunskap att kommunicera via WIS och Rakel.
Statkraft har goda kunskaper att hantera allmänhet och media enligt gällande rutiner.

Läget just nu
Förhistoria:
Höga flöden enligt det övergripande övningsscenariot och därmed är skärpt drift infört med
utökad tillsyn.
Tidigare under dagen har det inträffat händelser i Statkrafts uppströms liggande anläggningar
såsom en arbetsplatsolycka och flytgodsproblematik vid Bjurfors övre kraftstation (moment
flytgods Bjurfors övre) och upptäckt/hantering av sjunkhål på dammen vid Bjurfors nedre
kraftstation (moment sjunkhål Bjurfors nedre).
Nuläge:
Statkraft har när branden bryter ut ingen egen personal på plats. Det är däremot oklart om det
finns annan personal/entreprenörer på plats (spelas).
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Tidsförhållanden
10.30

Brand utbryter i Harrsele kraftstation (spelas)

10.35

Det ”automatiska brandlarmet” rings in av motspelet! DC Sollefteå larmar egen
personal (DC kontaktar motspelet) för kontroll av larmet.

10.50

Egen personal på plats och ska undersöka

11.15

Motspelet informerar DC att en mindre brand upptäckts och släckts.

11.30

Ledningsgruppen tar del av informationen och beslutar om fortsatta åtgärder
(övas) därefter avslutas momentet.

Geografisk plats

Harrsele kraftstation

Vägbeskrivning till Harrsele kraftstation från Umeå, följ E12 i 27 km, här övergår vägen från
E12 till väg 92. Fortsätt ytterligare 4 km och sväng höger mot Pengfors, efter Vännäs
samhälle. Följ vägen i 14 km, sväng därefter vänster, efter drygt 1 km är du framme.
Placering enligt kartan ovan.
Aktörer
De aktörer som initialt är inblandade är:
Statkrafts drift-underhållspersonal (kallas dit/spelas), DC Sollefteå (övas), SOS-alarm (spelas
utifrån Statkrafts perspektiv), Kraftverkschefen (övas), Drift-underhållschefen (övas),
ledningsgruppen (övas), räddningstjänsten (spelas), polis(spelas), ambulans (spelas)
Larmkedjan
1. Brandlarmet går till DC Sollefteå (rings in av motspel)
2. Förbipasserande larmar SOS-alarm (motspel)
3. DC Sollefteå larmar egen personal till platsen (spelas)
4. SOS-alarm larmar ut räddningstjänst, polis och ambulans (spelas)
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5. Samverkan mellan de olika aktörerna sker på plats (spelas)

Händelseutveckling
 Brand utbryter i kontorsutrymmena
 Larm till DC och SOS
 Utlarmning
 Personal på plats
 Brandbekämpning/branden släcks
 Restvärdesarbetet påbörjas
Samverkansbehov
Internt för att lösa den uppkomna situationen. Externt med räddningstjänst och övriga
blåljusmyndigheter.
Ledningsförhållanden
Statkrafts ledningsförhållanden läggs in senare.
Kriskommunikation/Mediahantering
Information om branden behöver läggas ut. Beslut om vad och var denna information ska
läggas ut görs i samråd mellan informationschef och VD för Statkraft (övas). Oklart i
dagsläget om övningswebben kommer nyttjas.
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Moment 3.1 Höga flöden Sorsele
Ansvarig skribent
Jan Fransson, Sorsele kommun, lokal övningsledare. 0952-140 15, 070-399 79 81,
jan.fransson@sorsele.se
Syfte
Att pröva vår beredskapsplanering samt öka kommunens krisberedskapsförmåga.
De funktioner som ska övas är krisledningsnämnd, beredningsgrupp samt informationscentral.
Kommunen har drabbats av en onormal hög vårflod som medför översvämningar längs hela
Vindelälven och Laisälven inklusive biflöden, detta medför transportproblem efter vägnätet i
hela kommunen samt fastigheter som både hotas och drabbas. Även övrig infrastruktur
drabbas av stora störningar.
Momentet är kopplat mot våra delmål vilka är följande:
1. God förmåga att ta emot larm samt initiera arbetet enligt kommunens
krisledningsplan.
2. God förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen.
3. Grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation gentemot
allmänhet och media.
4. Grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel och WIS.
Läget just nu
Läget just nu är att Tjulån och Vindelälvens samt Laisälvens vattenflöde stiger snabbt på
grund av värme och nederbörd och närmar sig i Ammarnäs 1995 års flöde. Väg 363 är
avstängd invid bron över Tjulån från och med igår kl. 19.00.
Räddningstjänsten i Ammarnäs pumpar vatten ur ICA affärens källare från kl. 16.00 igår samt
att de har påbörjat invallning av fastigheter invid Tjulåbron.
Ett flertal fritidshus efter Vindelälven och Laisälven drabbas av översvämningarna.
Kommunens GVA-enhet har under eftermiddagen i går börjat se över befintliga vallar runt
Sorsele holmen samt att dagvattenbrunn håller på att tätas enligt deras krisledningsplan för
höga flöden. Sorselefrakt är kontaktat och har på morgonen påbörjat arbetet med att förstärka
vallarna enligt planen.
Många privatpersoner är oroliga och ringer kommunens räddningstjänst för att få prognoser
över utvecklingen
Ingen förfrågan om förstärkningsresurser till Länsstyrelsen eller försvarsmakten har ännu
ställts.
Tidsförhållanden
Kl. 07.15
Räddningschef i beredskap ringer kommunalrådet och informerar om läget
Kl. 07.30

Trafikverket meddelar att väg 363 är avskuren i Kraddsele. Kartbilaga 1
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Trafikverket meddelar att Inlandsbanan stängs av mellan Sandsele och
Blattnicksele pga. underminerad banvall, beräknad tid för avstängningen är 5
dagar. Kartbilaga 2
Broarna vid Vindelgransele, Rusksele i Lycksele kommun stängs av. Kartbilaga
3

Kl. 09.00

Räddningstjänsten i Ammarnäs undrar om de ska vidta några åtgärder för att
säkra insatser i deras räddningstjänst zon.

Kl. 09.30

Trafikverket meddelar att väg 45 avstängs vid bron i Sandsele. Kartbilaga 4

Kl. 10.00

Problem med tele- och datatrafik mot Ammarnäs, beräknad tid för åtgärd 2 tim.

Kl. 10.30

Trafikverket meddelar att Råstrandsbron stängs av. Kartbilaga 5

Kl. 11.00

Trafikverket meddelar att Väg 363 stängs av mellan Holmfors och
Vindelgransele. Kartbilaga 6

Kl. 11.30

Telia meddelar att både fast och mobil telefoni fungerar i Ammarnäs.

Kl. 11.35

Fastighetsägare är oroliga över deras vattenbrunnar

Kl. 12.00

Trafikverket meddelar att väg 45 stängs av vid Buresjön pga. underminering av
vägbanan. Kartbilaga 7

Kl. 12.30

Trafikverket meddelar att väg 1132 stängs av vid Brackavan på grund av
översvämning. Kartbilaga 8

Kl. 12.50

Livsmedelshandlarna i kommunen meddelar att de har livsmedelsbrist
beträffande mejerivaror.

Kl. 13.00

Ett större teleavbrott har inträffat.

Kl. 13.30

Blaikengruvan meddelar att de är tvungen att släppa ut förorenat smältvatten
direkt ut i Juktån. Kartbilaga 9

Kl. 14.00

Entreprenörer meddelar om olika händelser som inläckage i vallar, elskåp som
håller på att tippa.

Kl. 14.15

Hemtjänsten kommer inte fram till vårdtagare

Kl. 14.30

Bensinhandlare meddelar att de kommer att få drivmedelsbrist under
morgondagen

Kl. 15.00

Teleavbrottet är nu åtgärdat.

Kl. 15.05

Sjukstugan, äldrevården och barnomsorgen meddelar att de har personalbrist

Kl. 15.30

Hemsjukvården tar sig inte fram till vårdtagare samt dialyspatient som inte tar
sig till Lycksele

Kl. 08.00-

Beroende på krisledningens arbetsbörda kan inspel från oroliga kommun-

Kl. 15.45

innevånare komma under dagen. sig till Lycksele
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Geografisk plats
Kompletteras med en digital karta
Aktörer
(Ö = övar)

(M = spelas av motspel)

Sorsele kommun

Krisledningsnämnd
Kommunalråd

Caisa Abrahamsson

Ö

Vice ordf. KS

Kjell Öjeryd

Ö

Ledamot

Rune Tovetjärn

Ö

Suppleant

Tor Israelsson

Ö

Suppleant

Robin Fransson

Ö

Suppleant

Carina Selbrand

Ö

Kommunchef

Jan Ask

Ö

Teknisk chef

Simon Sundström

Ö

Omsorgschef

Matz Jonsson

Ö

Skolchef

Per-Daniel Liljegren

Ö

Gator/Vägar/Avlopp

Gunnar Brändström

Ö

Barbro Olofsson

Ö

Projektledare

Bo Brydsten

Ö

Arbetsledare IT

Mari-Anne Englund

Ö

Kanslist

Ann-Kristin Karlsson

Ö

Växeltelefonist

Susann Jansson

Ö

Beredningsgrupp

(GVA)
Kanslist
Informationscentral

Övriga kommunala aktörer
Rektor Förskola/Dagis

Anita Brännlund

M

Rektor Grundskola

Else-Maj Liljeholm

M

Rektor SFI/VIK

Simon Dahlgren

M

Äldreomsorgen/Solhem

Eva Sandqvist

M
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Eva-Lis Frohm Bergström M

Rosengården
Hemtjänsten

Margaretha Löfdahl

M

Räddningstjänsten

Gunnar Wikström

M

Ammarnäs
Externa aktörer
Landstinget

Ambulans/Hkp

Landstingets TIB

Ö

Sorsele Sjukstuga

Chef Sorsele

Inger Sundin

M

Trafikverket

Trafikledning

Vattenfall

Driftscentral Nät

Trollhättan

M

Sorsele Bilfrakt

Arbetsledare

Lage Byström

M

ICA Sorsele

Chef

Mattias Bäcklund

M

Försvarsmakten

Hemvärn

Stab

Ö

Övriga resurser

Stab

Ö

M

Storumans kommun

Krisledning

Ö

Lycksele kommun

Krisledning

Ö

Malå kommun

Krisledning

Ö

Arjeplog kommun

Krisledning

Ö

Arvidsjaurs kommun

Krisledning

Ö

Kriskommunikation/ Mediahantering
Krisledningen och informationscentralen ska använda sig av sociala medier och web för att
informera om läget eftersom trycket på information är stort från massmedia och allmänheten.
För att kunna genomföra detta förutsätts användande av övningsweb.
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Kartbilaga 1 Trafikverket meddelar att väg 363 är avskuren i Kraddsele

Kartbilaga 2 Trafikverket meddelar att Inlandsbanan stängs av mellan Sandsele och
Blattnicksele
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Avabacka
Norrgård

Lillträsket
N Svarttjärnen
SvarttjärnsBjörksele
kojan
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Ytterträsket
Storholmen
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kommun stängs av

Kartbilaga 4 Trafikverket meddelar att väg 45 avstängs vid bron i Sandsele

Erik-Larsliden

Brunneberget
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Kartbilaga 5 Trafikverket meddelar att Råstrandsbron stängs av
ledningsliden
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Kartbilaga 6 Trafikverket
lidenmeddelar att Väg 363 stängs av mellan Holmfors och
Vindelgransele

Kristineberg
Kronås
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Kartbilaga 7 Trafikverket meddelar att väg 45 stängs av vid Buresjön

Kartbilaga 8 Trafikverket meddelar att väg 1132 stängs av vid Brackavan utanför
Sorsele samhälle
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Kartbilaga 9 Tekniker från Blaikengruvan meddelar att de är tvungen att släppa ut förorenat
smältvatten direkt ut i Juktån
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Moment 4.1 Teleavbrott
Ansvarig skribent
Dan Magnusson, Länsstyrelsen, 070 - 393 90 88, dan.magnusson@lansstyrelsen.se
Syfte
Momentet har koppling till:
Övergripande syftet 4. ”Pröva aktörernas förmåga att kommunicera med varandra via Rakel”
samt övergripande mål 6. ”Aktörerna har grundläggande förmåga att kommunicera via
Rakel”.
Läget när momentet börjar
Läget när momentet startar är att det har blivit ett omfattande teleavbrott på grund av skadad
infrastruktur.
Fasttelefoni och mobiltelefoni fungerar inte i stora delar av Västerbotten och Norrbotten.
Internet (och därmed WIS) fungerar. Rakel fungerar utan störningar.
Länsstyrelsen bör tidigt under dagen ha beslutat alla aktörer att ska ha ständig passning
på Rakel för samverkan och som beredskap för ev. teleavbrott.
Tidsförhållanden
Momentet kommer att genomföras kl. 13.00–15.00.
Ev. kan momentet avbrytas tidigare om syftet är nått före kl. 15.00.
Detta avgörs av spelledaren i samråd med övningsledaren och LÖL Länsstyrelsen
Västerbotten.
Geografisk plats
Teleavbrottet berör övningsområdet och alla övade aktörer.
Aktörer
Övade aktörer
Övriga världen (motspelet)
Händelseutveckling
Förslag på inspel och förväntade åtgärder:
Inspel:
Kl. 13.00 Lokala övningsledare (LÖL) meddelar övade aktörer att det inte går att ringa och ta
emot telefonsamtal (fast och mobil) när momentet startar.
Motspelet slutar att ringa och svara på telefon (fast och mobil). Motspelet övergår till att
enbart genomför inspel och att kommunicera med övade aktörer via Rakel, övningswebbens
medier samt e-post och via WIS?
Sveriges Radio P4 bör gå ut med information om teleavbrottet på övnings webbradio
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Länsstyrelsen bör gå ut med info via WIS och mail att ett omfattande teleavbrott har inträffat
och att man inte vet när det ska vara avhjälpt.
Övade aktörer och övergår till Rakel för att kommunicera som alternativ till telefonsamtal.
Det genomförs genom individsamtal, gruppsamtal och textmeddelanden.
Länsstyrelsen bör tidigt under dagen ha klarat ut vilken passning på Rakel som ska gälla.
MSB samverkanskonferens i Rakel
MSB kommer troligen att genomföra en eller flera samverkanskonferenser under
övningsdagen.
Dessa får då genomföras via Rakel vid teleavbrott (simulerat).
I samverkanskonferensen bör alla viktiga aktörer (Lst Västerbotten, Lst Norrbotten, berörda
kommuner, dammägare/elbolag? m.fl.) delta.
MSB samverkanskonferens bör då genomföras på någon av talgrupperna NatMöte 1-3 (även
kommunerna i Västerbotten och förhoppningsvis Arvidsjaur och Arjeplog i Norrbotten) har
dessa talgrupper programmerade och talrättigheter i NatMöte 1-3).
Om MSB inte vill ha med lokala aktörer får konferensen genomföras på någon av
talgrupperna MyndMöte 1-5.
Länsstyrelen Västerbottens regionala samverkanskonferens i Rakel.
Länsstyrelsen Västerbotten kommer troligen
samverkanskonferenser under övningsdagen.

att

genomföra

en

eller

flera

Dessa får då genomföras via Rakel vid teleavbrott (simulerat).
Dessa samverkanskonferenser bör då genomföras i första hand på talgruppen Väbo
LednAlla, som talgruppskombineras av SOS Alarm, med talgruppen Nobo LednAlla så att
även aktörer (t.ex. Arvidsjaur och Arjeplog) i Norrbotten kan delta.
LednAlla bör användas för att säkerställa att även dammägare/elbolag med säkerhet kunna
ska kunna delta.
I andra hand används någon av talgrupperna Väbo LednLän alt Väbo Möte 1-5, som då
talgruppskombineras med motsvarande talgrupper i Norrbotten. Men med dom talgrupper
kanske inte dammägare/elbolag kan delta. Alla övade elbolag har troligen inte LednLän och
LänMöte till övningen.
SOS Alarm KBX bör vara den som kallar deltagarna till samverkanskonferensen på uppdrag
av MSB resp Länsstyrelsen Västerbotten och anvisar talgrupp enligt MSB resp.
Länsstyrelsens beslut. Vet inte om SOS Alarm KBX kan göra det under övningen?
MSB TIB resp Länsstyrelsen TIB kan kanske också vara den som till kallar till möte i Rakel
via t.ex. SDS.
OBS: Det är upp till övad aktör, MSB resp Länsstyrelsen Västerbotten att i samverkan med
SOS Alarm att få ovanstående att fungera under övningen.
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MSB och resp Länsstyrelsen måste också reglera Rakel passning på adekvata talgrupper när
övningen börjar.

Principbild på aktuell talgruppskombinering:
Väbo LedLän

Nobo LedLän

Samverkansbehov
Länsstyrelsen – SOS alarm samverkar angående kallelse till samverkansmöte och vilken
talgrupp som ska användas.
Legala (motsv.) förutsättningar





MSB342 – maj 2012 Nationella Riktlinjer för samverkan i Rakel
MSB publ. nr 419 Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå
MSB publ. nr 420 Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå
Utkast Länsstyrelsen Västerbottens inriktningsbeslut avseende Regional
samverkan i Rakel.

Utdrag ur dokumentet:
Talgrupper för Regional samverkan inom Västerbottens län

Talgrupp

Väbo LednTIB

Beskrivning
Talgruppen är en larmtalgrupp 24/7 inom länet.
Talgruppen ska användas initialt vid allvarliga eller extraordinära
händelser. Talgruppen ger respektive organisation möjlighet att
snabbt delge information inom länet, även sådant med sekretess.
Talgruppen ska även
samverkansmöten.

användas

för

veckovisa

Regionala

Aktörer i Västerbotten med VB/TIB-funktion och som är med i
talgruppen är länsstyrelsen, landstinget, polisen, kommunerna/RCB,
SOS Alarm Luleå, Försvarsmakten Region Nord och Trafikverket
Region Nord.
Utalarmering sker med krav på kvittens och kompletterande
information via SDS till VB/RCB/TIB Rakelmobil. Detta kan
initieras av TIB länsstyrelsen via SOS Alarm/KBX
Utalarmering kan ske via larm till RCB den ”vanliga” vägen genom
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att söka på RCB på Rakelnummer (SDS alt individsamtal) och
därefter övergå till talgruppen Väbo LednTIB.

Väbo Ledn Alla

Väbo LednLän

Talgruppen används för samverkan mellan ledningsfunktioner
inom Västerbotten.
Beslutet att använda talgruppen fattas inom ramen för
samverkansledning på någon av talgrupperna LednTIB eller
LednLän
Talgruppen används för samverkan mellan ledningsfunktioner
på regional och lokal nivå i länet.
Väbo Ledn Län är primär talgrupp för samverkansmöten under en
händelse. Finns behov av flera möten samtidigt kan talgrupperna
Väbo Möte 1-5 användas.
Samtliga aktörer i Västerbotten som är med i Regionala rådet för
krishantering och skydd mot olyckor ingår i talgruppen Väbo
LednLän ska på begäran av Länsstyrelsen kunna delta i
samverkansmötet på Väbo LednLän.
Därutöver ingår alla kommuner (KLP/RCB), angränsande läns
länsstyrelser, samt på sikt alla elbolag i Västerbotten (Vattenfall,
E.ON,
Statkraft,
Umeå
Energi,
Skellefteå
Kraft),
vattenregleringsföretag.
Beslutet att använda talgruppen fattas inom ramen för
samverkansledning på talgruppen LednTIB.

