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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 2011 och 2012 genomfördes projektet regional samordning och inriktning i Örebro län 

tillsammans med Västernorrlands län. Syftet var att utveckla förmågan att hantera olyckor, kriser och 

dess konsekvenser. Målet var att utveckla former och förmåga att möta hjälpbehovet vid olika typer av 

händelser, utarbeta ett förslag till samverkansmodell för länet samt klargöra olika aktörers roller och 

ansvarsområden för att förbättra rutiner och arbetssätt vid stora olyckor och kriser. Krissamverkan i 

Örebro län (T-sam) och bildandet av arbetsgruppen utbildning och övning (Ag utbildning och övning) 

är två exempel som projektet 2011-2012 ledde till. 

Ag utbildning och övning lämnade ett förslag till T-sam februari 2013 att en större övning borde 

genomföras. Syftet var att öva förmågan inom samverkan om samlad lägesbild och samordning av 

kriskommunikation och informationsspridning under en händelse som orsakar samhällsstörningar. 

Metoden för helhetssyn (skeendetolkning, identifiering av hjälpbehov, analys av systemsamverkan och 

utöva inflytande) skulle tränas. 

 

Representanterna som ingår i T-sam samtyckte och Länsstyrelsen ansökte därefter projektmedel från 

anslag 2:4 som MSB beviljade. Utifrån projektplanen utarbetades ett inriktningsförslag att både öva 

ledning och skadeplats ute i fält med scenario CBRNE och flygolycka till startmötet 19 november 

2013. Detta för att ta tillvara på senaste årens utbildningsinsatser i länet inom CBRNE samt att Örebro 

flygplats planerade en samverkansövning 2014 utifrån de krav som Transportstyrelsen ställer på 

flygplatsen. Ett utbildningsmaterial riktad till tjänsteman i beredskap (TiB) och motsvarande 

genomfördes före övningen vid två utbildningstillfällen i länet med 36 deltagare inklusive Ag 

utbildning och övning. 

 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna rapport är att beskriva och utvärdera regionala samverkansövningen (RÖ) 

Karolina. Förutom detta ska rapporten även utgöra ett underlag för att fortsätta arbetet med utveckling 

av krishanteringsförmågan i Örebro län. Vidare ska innehållet kunna användas som ett stöd vid andra 

läns planering av regionala samverkansövningar. 

1.3 Stödresurs från Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap 

I samband med regionala samverkansövningar har länsstyrelsen möjlighet att få expertstöd från 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Inom MSB administreras stödet av 

övningsenheten vid avdelningen för utbildning, övning och beredskap (UB-ÖVN). Stödet har bestått 

av Michael Björklund MSB som har hjälpt till med planering och utvärderingen av övningen. 

Resurspersonens arbetstid och omkostnader har bekostats av MSB. 

1.4 Disposition 
Efter utvärderingsrapportens inledning följer en beskrivning av planeringsprocessen respektive 

övningens format. Detta kapitel är rent beskrivande och innehåller ingen utvärdering. En beskrivning 

av övningens övergripande syfte och mål samt utvärderingsmetod följer därpå. Rapportens tyngdpunkt 

ligger på utvärderingskapitlet som är indelat i övningens förberedelser, övningens genomförande, 

övningens utvärdering, övergripande mål samt aktörernas delmål. 
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Rapporten avslutas med ett kapitel om utvecklingsområden för att höja krishanteringsförmågan bland 

aktörerna. 

1.5 Källor och upphovsrätt 
Utvärderingen av aktörernas delmål är skrivna av lokala utvärderare. Samtliga aktörer har beretts 

möjlighet att lämna synpunkter på formuleringar innan den slutliga rapporten har fastställts av 

Länsstyrelsen. 

Upphovsrätten till rapporten förutom fotografier innehas av Länsstyrelsen i Örebro län. Rapporten får 

gärna kopieras eller citeras under förutsättning att källan anges. Samtliga foton, där ingen annat anges, 

är fotograferade av personal på Polismyndighetens i Örebro län.  
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2 Planeringsprocessen 

2.1 Organisationen 
Inledningsvis upprättades en projektliknande planeringsorganisation som innehöll följande personer 

och befattningar. Observera att namn kan ha förändrats under planeringsprocessen liksom att 

ytterligare personer har deltagit i arbetet. 

Övningsansvarig Tiina Johansson, Länsstyrelsen i Örebro  

Övningsledare Staffan Söderberg, Örebro Flygplats 

Spelledare Hans Ericsson, Polismyndigheten i Örebro 

Anna Henningsson, Nerikes Brandkår 

Utvärderingsledare Michael Björklund, MSB 

  

Lokala övningsledare Patrick Lundwall, Bergslagens 

Räddningstjänst 

Johan Beischer, JRCC 

Gerhard Ittner, Stefan Angelborn, 

Anders Olsson Militärregion Väst  

Anders Frykblom, Örebro-

Värmlandsgruppen /HV 

Mats Johansson, Karlskoga kommun 

Stefan Triumf, Länsstyrelsen i Örebro 

Lena Ljungqvist, SOS Alam 

Elisabeth Wall, Örebro läns landsting 

David Sundberg, Örebro kommun  

 

Tabell 1, Organisation 

 

2.2 Planeringsarbetet 

2.2.1 Uppstartsmöte 19 november 2013, Örebro 

Till första mötet inbjöd Länsstyrelsen i Örebro representanter från Bergslagens Räddningstjänst, 

Karlskoga kommun, Nerikes Brandkår, Polismyndigheten i Örebro län, Örebro flygplats och Örebro 

läns landsting.  
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Vid mötet beslutades att inriktningen skulle vara en ledningsövning med statlig räddningstjänst 

inledningsvis som övergår till en skadeplats på Örebro flygplats och en skadeplatsövning. 

En första rollfördelning gjordes och ansvariga för delområden utsågs. Mötet diskuterade även vilka 

aktörer som skulle behöva delta i övningen, scenario, utvärdering, dokumentation och ekonomi.  

2.2.2 Planeringsmöten 

Planeringsmöte 2, 20 januari 2014, Örebro 

Mötet beslutade att övningen skulle genomföras 20 maj med start kl 09.00.  

Hans Ericsson, Polismyndigheten i Örebro län föreslog att alla aktörer tar fram egna delmål med 

indikatorer. Förslag på övergripande mål utarbetades och ett nytt verktyg, Yammer, skulle användas i 

övningsplaneringen av alla planeringsansvariga för att underlätta informations- och 

dokumenthanteringen. 

Flera av aktörerna hade utsett ansvariga för utvärdering till mötet men inte alla. 

Övningstid, lunchuppehåll, brytpunkter och skademarkörer diskuterades.  

Hans Ericsson, Polismyndigheten i Örebro län presenterade övnings- och säkerhetsbestämmelser. 

Mötet beslutade även att varje aktör står för egna kostnader. Länsstyrelsen i Örebro för 

möteskostnader i samband med planering inför övningen samt utvärderings- och avstämningsmöten 

efter övningen. Viktigt att vidta åtgärder på de brister som övningens utvärderare identifierade under 

övningen. 

 

Planeringsmöte 3, 31 mars 2014, Örebro 

I början av februari kontaktade MSB Länsstyrelsen i Örebro och erbjöd expertstöd i främst metodstöd 

för övningen, planering, genomförande och/eller utvärdering. Detta var kostnadsfritt och en 

överenskommelse upprättades och signerades. 

Michael Björklund presenterade ett upplägg för utvärderingsprocessen. Varje organisation fick i 

uppdrag att fortsätta arbete med att finna smarta mål och indikatorer. 

Flera olika moment så som utalarmering, sökning, lägesbild, kriskommunikation och 

katastrofregistrering diskuterades och scenariot anpassades något för att möjliggöra att alla får en bra 

och meningsfull övning. 

Ansvariga för kontaktlista, sambandslista, besöksmottagning och program utsågs. 

Övningsledningen beslutade att ha ett första kortare utvärderingsmöte med planerare och utvärderare 

27 maj, en vecka efter övningen. Ett större seminarium under hösten med alla deltagare i övningen bör 

hållas när utvärderingen har skickats ut på remiss.  

 

Planeringsmöte 4, 22 april 2014, Örebro 

Vid mötet fastställdes syfte och mål. Mötet diskuterade skillnader på grundläggande förmåga och god 

förmåga. 
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Många praktiska frågor behövde lösas och det märktes tydligt att övningsdagen närmade sig.  

Flera organisationer efterfrågar dokumentation i form av bilder och film. Polismyndigheten i Örebro 

har en duktig medarbetare som mötet beslutar ska tillfrågas.   

 

Planeringsmöte 5, 5 maj 2014, Örebro 

Flödesschema och tidplan diskuteras. Vissa tider justeras i övningsupplägget utifrån de indikatorer 

som olika organisationer har satt upp.  

Ett stort antal dokument är under produktion. Mallar för utvärdering finns framtaget och alla 

organisationer uppmanas gå igenom och återkomma med synpunkter.  

 

Planeringsmöte 6, 19 maj 2014, Örebro 

All dokumentation har via e-post skickats ut till alla övade organisationer senaste veckan.  Under 

mötet gjordes mindre ändringar och förtydliganden. 

Inga oklarheter fanns i utvärderingsbestämmelserna. En uppmaning till alla att dela ut enkäter till 

deltagarna inom egen organisation.  

Michael Björklund fick ett specialuppdrag att under övningen intervjua observatörer och besökare på 

skadeplatsen.  

Omkring klockan 08.00 kommer övningspejlen att placeras ut. Två personer kommer att finnas på 

platsen för att bekräfta och notera vem som anländer först till platsen. 

 

2.3 Dokumentation i planeringsprocessen 
Huvuddelen av den dokumentation som tagits fram i planerings- och utvärderingsprocessen framgår 

av tabell 2.  

Förutom de som redovisas har även inbjudningar gått ut till olika aktiviteter, till exempel 

planeringsmöten och besöksprogram. Samtliga dokument är per definition upprättade av Länsstyrelsen 

oavsett författare. 

Dokument Bilagor Utgavs 

Övningsbestämmelser för 

genomförandet 

Bilaga 1 Sambandskatalog  

Bilaga 2 Aktörers delmål  

Bilaga 3 Besöksprogram 

V1420 

Utvärderingsbestämmelser Bilaga 1 Enkät för deltagare vid 

övningsdagen  

Bilaga 2 PM för genomgång efter övning 

V1419 
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Karolina  

Bilaga 3 Enkät för deltagare i 

planeringsprocessen  

Bilaga 4 Enkät för lokala övningsledare 

och lokala utvärderare  

Bilaga 5 Enkät för deltagare vid 

utvärderingsseminariet 29 sep  

Bilaga 6:1- 11 Utvärderingsprotokoll 

Övningsledningsbestämmelser Bilaga 1 Aktörernas syfte och mål  

Bilaga 2 Övningsledningssambandskatalog 

Bilaga 3 Flödesschema 

V1421 

Remiss på 

utvärderingsrapporten 

  

 

V1436 

Utvärderingsrapport 

 

 V1451 

Tabell 2, Översikt av övningsdokumentation 
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3 Beskrivning av fältövningen 
 

3.1 Deltagande aktörer 
Ett stort antal aktörer bjöds in att delta i övningen. De som slutligen valde att delta i övningen framgår 

av tabell 3. 

Aktör Funktion Antal övade 

Bergslagens Räddningstjänst  6 personer 

Karlskoga kommun Stab 2 personer 

JRCC Räddningsledare, stab 3 personer 

Länsstyrelsen Örebro Läge-analysgrupp, TiB, 

kommunikationschef 

4 personer 

Militärregion Väst Officerare, hv-soldater 40 personer 

Nerikes Brandkår  50 personer 

Polismyndigheten i Örebro län Stab 25 personer 

SOS Alarm Operatörer 2 personer 

Örebro Flygplats  18 personer 

Örebro kommun TIB, POSOM 1+ x personer 

Örebro läns landsting TiB, sjukvårdsledare, 

medicinskt ansvarig, 

sjukvårdsgrupp, 

ledningssköterska, 

saneringsgrupp på sjukhus 

med läkare, 

anhörigupplysning, 

kriskommunikatörer 

34 personer 

Kriskommunikationsnätverk Informatörer (kommuner, 

landstinget, polisen, 

Nerikes Brandkår och 

länsstyrelsen) 

19 personer 

 Summa 204 personer 

Tabell 3, Förteckning över deltagande aktörer 
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3.1.1 Övningsledningsorganisationen 

För att driva en stor samverkansövning krävs en omfattande övningsledningsorganisation. Under 

övningsdagen var ett 30-tal funktionärer och 100-talet markörer aktiva i olika roller för att se till att 

drygt 200 personer fick en bra och realistisk övning. 20-tal utvärderare och observatörer fanns på plats 

och drygt 40 gäster som följde övningen under eftermiddagen på skadeplatsen på Örebro flygplats. 

 

Foto: Michael Björklund, MSB 

3.1.2 Övningsledning 

Övningsledningen bestod under övningsdagen av följande personer: 

Funktion Namn 

Övningsansvarig  

– Ledning  

– Skadeplats  

 

Tiina Johansson, Länsstyrelsen i Örebro  

Staffan Söderberg, Örebro Flygplats 

Övningsledare Staffan Söderberg, Örebro Flygplats 

Spelledare skadeplats Staffan Söderberg, Örebro Flygplats 

Hans Ericsson, Polismyndigheten i Örebro 

Anna Henningsson, Nerikes Brandkår 

Utvärderingsledare Michael Björklund, MSB 

Tabell 4,Övningsledning 

3.1.3 Lokala övningsledare 

Varje aktör hade en lokal övningsledare vars huvuduppgift var att följa aktören under övningsdagen 

och i dialog med övningsledaren” hålla tempot” i övningen. 
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Aktörernas lokala övningsledare under övningsdagen var följande personer. 

Aktör Namn 

Bergslagens Räddningstjänst Patrick Lundwall 

JRCC Johan Beischer 

Försvarsmakten  

- Militärregion Väst  

- Örebro-Värmlandsgruppen /HV  

 

Gerhard Ittner, Stefan Angelborn  

Anders Frykblom 

Karlskoga kommun Mats Johansson 

Länsstyrelsen Örebro Tiina Johansson/Stefan Triumf 

Nerikes Brandkår Anna Henningsson 

Polismyndigheten i Örebro län Hans Ericsson 

SOS Alarm Lena Ljungqvist 

Örebro Flygplats Staffan Söderberg 

Örebro kommun  

- TiB/samverkan  

- POSOM 

 

David Sundberg  

Sune Bryngelsson 

 Örebro läns landsting Elisabeth Wall 

Tabell 5, Lokala övningsledare 

 

3.1.4  Lokala utvärderare  

Respektive verksamhet ansvarade för att rekrytera lokala utvärderare i syfte att värdera 

måluppfyllnaden, utifrån de delmål och indikatorer som tagits fram av lokala övningsledare. Lokala 

övningsledare under övningsdagen var följande personer. 

Aktör Namn 

Bergslagens Räddningstjänst Henrik Winkler 

JRCC Johan Beischer 

Karlskoga kommun  Mats Johansson 

Länsstyrelsen Örebro Per Wideberg, Länsstyrelsen i 
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Västmanland 

Polismyndigheten Örebro län Morgan Beijer 

Torbjörn Roos 

Mats Scherp 

Försvarsmakten Anders Frykblom 

Anders Ohlsson 

Nerikes Brandkår Jan Jonsson 

Per Ove Staberyd  

Magnus Bern 

Mikael Nilsson  

Christer Bergström 

Ulf Jacobsson 

Stefan Samuelsson 

Jan Backström 

SOS Alarm Lena Ljungquist 

Örebro flygplats Staffan Söderberg 

Örebro kommun David Sundberg 

Örebro läns landsting Per Ingerlund, Sörmlands läns landsting 

Anders Olowsson 

Lars Westling 

Håkan Junkes 

Lena Forslund  

Tabell 6, Lokala utvärderare 

 

3.2 Markörer och figuranter 
Det behövdes ett stort antal markörer för att fylla flygplanet med skadade passagerare. Huvuddelen av 

dessa 100-talet markörer kom från Lindeskolan i Lindesberg, Hjernet Komvux i Nora och 

Möckelngymnasiet i Karlskoga. Ett stort arbete gjordes av Elisabeth Wall och Patrick Lundwall som 

sminkade och förberedde markörerna med olika skador. 
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Foto: Polismyndigheten i Örebro län 

3.3 Scenario      
Försvarsmaktens Hercules, TP-84, skulle mellanlanda på Örebro flygplats för att hämta personal och 

utrustning. Ombord fanns ett antal passagerare samt militär utrustning. Flygplanet skulle efter 

mellanlandningen flyga mot en utomeuropeisk destination. 

Kl. 09.00, då flygplanet närmar sig Örebro flygplats, ropar piloten upp flygledningen i tornet och 

meddelar att han har brand i en motor. Grönt varningslarm, fara för haveri, dras från flygledaren och 

ett tre-partsamtal kopplas upp via SOS Alarm som deltar i samtalet med JRCC och flygledartornet. 

SOS Alarm larmar utifrån grönt larm aktörer i länet.  

Efter tre minuter försöker flygledaren på Örebro flygplats få radiokontakt med flygplanet utan resultat. 

Flygledaren utlöser gult larm, förmodat haveri med okänd nedslagsplats, och ett nytt tre-partssamtal 

följer. JRCC inleder statlig flygräddningstjänst jml. LSO 4:2. Berörda aktörer utlarmas av SOS Alarm 

larmar utifrån gul checklista till en efterforskningsinsats.  

I flygplatsens ankomsthall finns ett större antal anhöriga och arbetskamrater som väntar på att planet 

ska landa och som kommer att vara i behov av stöd och information då ryktena börjar gå om vad som 

hänt. Flygplatsens egen emergency responsorganisation kommer att öva omhändertagande av de 

drabbade tillsammans med Örebro kommuns POSOM-grupp och Polismyndigheten.  

Under förmiddagen kommer berörda aktörer i länet att kallas till ett regionalt samverkansmöte med 

syfte att inhämta en samlad lägesbild och behovet av samordnad krisinformation samt rapportering. 

Efter att haveriplatsen har lokaliserats avslutar 

flygräddningsledaren den statliga räddningstjänsten. Den 

första räddningsstyrkan som når haveriplatsen möts av ett 

omfattande skadepanorama med oskadade, skadade och 

döda. Dessutom är området belamrat med vrakdelar och 

gods.  

 

    Foto: Michael Björklund, MSB 
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De tidsförhållanden som rådde vid övningen:  

 Fas 1: Kl. 09.00-11.30, efterforskning av försvunnet flygplan 

 

Uppehåll med bl.a. lunch: Kl. 11.30–13.00  

 Säkerhetsgenomgång kl. 12.40 för samtliga besökare.   

 Fas 2: Kl. 13.00–16.00, arbete på haveriplats och terminalbyggnad  

 Återsamling med kort utvärdering och fika, kl.15.30–16.00 

 

3.4 Besökare 
Någon generell inbjudan skickades inte ut utan varje aktör som deltog i övningen fick själva välja ut 

vilka personer som skulle bjudas att besöka övningen.  

Klockan 12.40 hälsade säkerhetschef Staffan Söderberg, Örebro flygplats, 40 besökare välkomna och 

gav en kort information om säkerhetsreglerna under övningen.   

Besökare kom från följande aktörer: 

 

o Karlstadregionens räddningstjänst 

o Försvarsmakten 

o Polismyndigheten i Örebro län 

o Projekt civil-militär samverkan (MRV 

och länsstyrelserna i Halland, Västra 

Götaland, Värmland och Örebro) 

o Karlskoga kommun 

o Örebro kommun 

o Örebro läns landsting 
 

 

    Foto: Polismyndigheten i Örebro län 
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4 Övningens syfte, mål och utvärderingsmetod 

4.1 Övergripande syfte 
Övningens övergripande syfte är att:  

 Stärka aktörernas krisberedskapsförmåga avseende mottagande av förstärkningsresurser och 

samverkan på skadeplats.  

 Ge underlag för vidareutveckling av arbetet med att ta fram samlad lägesbild.  

 Öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer och på flera ledningsnivåer.  

 Stärka aktörernas krisberedskapsförmåga att samordna information.  

 

4.2 Målformulering 
För att underlätta övningsdeltagarnas målformulering och den efterföljande utvärderingen används en 

gemensam struktur för målformuleringen, en så kallad taxonomi. Vid målformulering används de tre 

nivåerna grundläggande, god och mycket god. Vid utvärderingen tillkommer en bristande nivå, för 

mål som inte är godkända.  

Individnivå       Organisationsnivå 

Teoretiska kunskaper Praktisk färdighet Förmåga 

Mycket goda kunskaper Mycket god färdighet Mycket god förmåga 

Goda kunskaper God färdighet God förmåga 

Grundläggande 

kunskaper 

Grundläggande färdighet Grundläggande förmåga 

Bristande kunskaper Bristande färdighet Bristande förmåga 

Tabell 7, Övningens taxonomi 

 

4.3 Övergripande mål 
Det övergripande målet för övningen är att deltagande aktörer har uppnått  

 en god förmåga att hantera förstärkningsresurser vid en allvarlig olycka som drabbar länet.  

 en god förmåga att samverka på skadeplats och mellan aktörers stabsfunktioner.  

 en grundläggande förmåga att utbyta information i syfte att skapa samlad lägesbild.  

 en grundläggande förmåga att samordna och förmedla information internt och externt.  

 

4.4 Utvärderingsmetod 
Följande indata har används för att få en rättvis utvärdering av övningen:  

Enkäter  

 för deltagare i planeringsprocessen  
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 för övningsdeltagare vid fältövning 20 maj  

 för lokala övningsledare och lokala utvärderare  

 för deltagare vid utvärderingsseminariet 29 sep 
  

Dokumentation  

 utvärderingsprotokoll från lokala utvärderare  

 loggar, dagböcker och annan dokumentation från övade funktioner.  

 loggar och annan dokumentation från motspelet  

 dokumentation från diskussioner vid utvärderingsseminarium 29 sep  
 

Observationer   

 lokala utvärderare under övningsdagen  

 utvärderingsledaren under övningsdagen 

4.4.1 Bedömning och utvärdering 

Texterna kring varje aktörs delmål bygger på de noteringar i utvärderingsprotokollet som den lokala 

utvärderaren har skrivit och sedan sammanställts. Nedanför redovisas vilka källor som ligger till grund 

för respektive avsnitt. 

Övningens planering: författaren baserat på enkäter och egna iakttagelser. 

Övningens genomförande: författaren baserat på enkäter och egna iakttagelser. 

Övningens utvärdering: författaren baserat på statistik och egna iakttagelser. 

Övningens övergripande mål: författaren baserat på observationer av lokala utvärderare samt 

diskussioner och grupparbete vid utvärderingsseminariet den 29 september.  

Aktörernas delmål: lokala utvärderare enligt förteckning under punkten 5.6 

4.4.2 Enkäter 

Enkäten för övningsdeltagare under övningsdagen den 20 maj fylldes i direkt efter övningen under 

ledning av respektive lokala utvärderare. Enkäten syftar till att ta reda på deltagarnas uppfattning om 

övningens format samt de förberedelser som är gjorda inför övningsdagen. 86 svar av 204 gavs, vilket 

innebär ett svarfrekvens på 42 procent  

Enkäten för planeringsprocessen skickades ut via e-post den 28 maj till alla som deltagit i planeringen. 

Enkäten syftar till att ta reda på deras uppfattning om hur planeringsprocessen har fungerat samt 

delaktighet och transparens. Enkäten gav 9 svar av 11, vilket innebar en svarsfrekvens på 82 procent. 

Enkäten för lokala övningsledare och lokala utvärderare skickas ut med epost den 21 maj. Enkäten 

syftar till att ta reda på respondenternas uppfattning om hur övningen har bedrivits samt samarbetet 

inom övningsledningsorganisationen. 21 svar har inkommit vilket innebär en svarsfrekvens på 82 

procent för lokal övningsledare och 64 procent för lokala utvärderare (16 av 25 svar från lokala 

utvärderare). 

4.5 Rapportens remiss 
Rapporten gick på remiss i början av september 2014 med 4 veckors remisstid. Totalt inkom 6 svar. 
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5 UTVÄRDERING 

5.1 Övningens planering 

5.1.1 Planeringsprocessen 

Planeringsprocessen i den regionala samverkansövningen bygger på aktörernas delaktighet och 

engagemang. I tabell 8 redovisas utfallet med fyra frågor om delaktighet och insyn samt tid till 

förberedelser. Svaren bedöms som positiva. Normalt brukar 20 procent svara i otillräcklig utsträckning 

på frågorna. 

Aktörernas engagemang går inte att mäta men 25 procent anger att de har lagt ner mindre än 40 

timmar på planeringsprocessen, 12 procent att de har lagt ned mellan 40-80 timmar och 63 procent 

anger att de har lagt ner mer än 80 timmar på förberedelsearbetet. 

Överlag har representationen varit god vid planeringsaktiviteter och huvuddelen av aktörerna har 

företrätts av samma person i planeringsprocessen. 

Fråga I otillräcklig 

utsträckning  

 

I tillräcklig 

utsträckning  

 

I stor 

utsträckning  

 

I vilken utsträckning anser du att du fått 

tillräcklig tid för att arbeta med 

övningsförberedelser?  

12 procent 76 procent 12 procent 

I vilken utsträckning anser du övningens 

dokumentation varit tillräcklig, t ex 

övningsbestämmelser, kallelser, 

mötesprotokoll m.m.?  

12 procent 64 procent 24 procent 

I vilken utsträckning upplever du att du 

har haft insyn i planeringsprocessen?  

 36 procent 64 procent 

I vilken utsträckning upplever du att du 

har haft möjlighet att påverka 

planeringsprocessen?  

 50 procent 50 procent 

Tabell 8, Sammanställning av deltagarna i planeringsprocessens syn på planeringsprocessen 

Deltagarna i planeringsprocessen är också positiva till sitt arbete då 88 procent anser att 

helhetsintrycket av hela planeringsprocessen var ganska bra och 12 procent ansåg att helhetsintrycket 

var mycket bra.  

Flera respondenter anger att man producerade många dokument för sent och på kort tid samt att man 

hade svårt att distribuera dessa till berörda aktörer i tid. MBS:s resursperson kom in för sent i 

processen (6 veckor innan övningen). För att underlätta planeringen skulle man redan vid årsskiftet 

startat upp scenarioarbetet med tillhörande dokument. Dokument som presenterade av MBS:s 

resursperson var obekanta för deltagarna och skapade stress i slutfasen. Men respondenterna var 

överlag positiva till övningsdokumenten och när aktörerna bli mer bekanta med dokumenten kommer 

de bli en tillgång till nästa övning. 
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5.1.2 Målarbetet 

Ett omfattande arbete lades ner på att formulera mål för övningen, både övergripande mål samt delmål 

för aktörerna. Till dessa formulerades även indikatorer. I tabell 9 redovisas respondenternas syn på 

målformuleringsarbetet. 

Övningsledningen lade ner mycket tid för att stödja de lokala övningsledarna för att formulera 

relevanta mål och uppföljningsbara indikatorer. 

Fråga I otillräcklig 

utsträckning  

 

I tillräcklig 

utsträckning  

 

I stor 

utsträckning  

 

I vilken utsträckning 

upplever du att 

målformuleringsarbetet 

bedrivits på ett bra sätt? 

12 procent 84 procent 12 procent 

I vilken utsträckning 

upplever du nyttan av 

målformuleringen?  

 64 procent 36 procent 

I vilken utsträckning 

upplever du nyttan av 

att ta fram indikatorer 

till målen? 

 64 procent 36 procent 

Tabell 9, Sammanställning av deltagarna i planeringsprocessens syn på målformuleringsarbetet 

5.1.3 Deltagande i övningen 

Den samlade bedömningen utifrån enkätsvar är att de aktörer som deltog som övade var relevanta 

utifrån scenariot, syfte med övningen och aktörers behov. 

Flera respondenter anser att SOS Alarm och JRCC borde ha deltagit aktivare i planeringsprocessen. 

5.1.4 Övningsdokumentation  

Utvärderingsansvarig bedömer att övningsdokumentationen generellt sett har varit tillräcklig. 

Minnesanteckningar från planeringsmötena och övriga övningsdokument fanns tillgängliga för 

deltagarna i övningsorganisationen via den gemensamma dokumentlagringsytan  i Yammer. 

5.1.5 Aktörernas förberedelser inför övningen 

Under planeringsprocessen för övningen låg mycket ansvar på att lokal övningsledare att förbereda sig 

själv och övad personal för övningen. Anledningen till att ge möjligheten för samtliga övade aktörer 

att delta i planeringsprocessen var för att kunna forma övningen efter varje aktörs specifika behov. Det 

ansågs också ge bättre resultat ifall respektive aktör genomförde egna utbildnings- och övnings-

aktiviteter. 

Sex frågor ställdes till övningsdeltagarna om förberedelserna inför övningsdagen. Svaren på fyra av 

dessa frågor redovisas i tabell 10 och får anses som normala för en regional samverkansövning, dock 

med en markering om att mer än 16 procent ansåg sig blivit insatt i övningens syfte och mål. 
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Fråga I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig 

utsträckning  

 

I stor 

utsträckning  

 

I vilken utsträckning 

känner du dig 

tillräckligt förberedd 

inför övningen?  

1 procent 11 procent 69 procent 19 procent 

I vilken utsträckning 

tycker du att du har 

blivit insatt i övningens 

syfte och mål?  

3 procent 13 procent 50 procent 24 procent 

I vilken utsträckning 

anser du att dagens 

övning har bidragit till 

att du utvecklats i din 

yrkesroll/roll i 

krisorganisationen?  

1 procent 6 procent 49 procent 44 procent 

I vilken utsträckning 

tycker du att övningen 

har bedrivits på ett 

realistiskt sätt?  

 6 procent 50 procent 44 procent 

Tabell 10, Sammanställning av deltagarnas syn på frågor om förberedelser inför övningsdagen 

Inför en regional samverkansövning är det lämpligt att lokala övningsledare håller en genomgång för 

de medarbetare som ska delta i övningen. Genomgången skulle ge tillfälle att presentera 

övningsbestämmelserna, för att sedan komplettera med lokal information. 67 procent av samtliga 

övade anger att de deltagit i en genomgång före övningen. 

Inläsningen av övningsdokumentationen är ytterligare en del av aktörernas förberedelser inför 

övningen. Inför övningen fanns det två dokument som skulle läsas av alla övande, 

Övningsbestämmelser för genomförandet och Utvärderingsbestämmelser. Av deltagarna anger 86 

procent att de tagit del av Övningsbestämmelser och 41 procent att de läst Utvärderingsbestämmelser. 

5.2 Övningens genomförande 

5.2.1 Fältövning den 20 maj 

Det som sticker ut som positivt från enkätsvaren är deltagarnas syn på realismen i övningen. Detta får 

tolkas som ett beröm till planeringsgruppen och arbetet med scenariot.  



21 
 

 

Foto: Polismyndigheten i Örebro län 

65 procent av övningsdeltagarna anser att det varit mycket viktigt för dem att delta i övningen, 33 

procent att det var viktigt medan endast 2 procent anser att det var mindre viktigt att delta i övningen. 

54 procent av övningsdeltagarna anser att helhetsintrycket av övningsdagen var mycket bra och 41 

procent att det var bra. 

Vad som är något anmärkningsvärt är att 5 procent anser att helhetsintrycket enbart var acceptabel 

eller mindre bra. 

5.2.2 Kriskommunikationsnätverket 

Länsstyrelsen i Örebro bjöd in kriskommunikationsnätverket till en skrivbordsövning med fokus på 

kriskommunikation.  

 

Löpsedlar beskrev flygkatastrofen och 

nätverket övade samverkansmöte via 

telefon. 

 

Deltagarna var engagerade och tog sin 

uppgift på största allvar. 

 

Med på övningen var även Ann Enander 

från Försvarshögskolan som inledde 

dagen med en föreläsning om hur 

människor reagerar och agerar vid olika 

händelser. Även Mats Eriksson, Örebro 

Universitet följde övningen som 

observatör.  
Inspel: Kriskommunikationsnätverket 

5.2.3 Seminarium 27 maj 

En första seminarium med fokus på utvärdering hölls 27 maj en vecka efter genomförd övning. Syftet 

var att föra en dialog om övningens övergripande mål och resultat samt åtgärdsbehov i länet. 
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Foto: Länsstyrelsen i Örebro 

I seminariet deltog 20 personer som hade haft 

olika roller i övningen (övade, lokal 

övningsledare eller observatör) 

Michael Björklund gav en kort sammanfattning 

av de utvärderingar som har lämnats in.  

- Övade var förberedda och hade läst 

övningsbestämmelserna. 

- Bra övning, många nöjda övade. 

- Störande med många utvärderare och 

observatörer. 

 

 

    Foto: Länsstyrelsen i Örebro  

Övningsplanering har genomförts på 6 månader och det är en väldigt kort tid. En så stor övning som 

Karolina kräver omkring 10-18 månaders arbete före. Det producerades många dokument sent och på 

kort tid. Det blev svårt att hinna distribuera dessa till berörda i tid. Aktörerna redovisade sina 

reflektioner och dessa finns med i rapporten under kapitel 5.6 Bedömning av aktörernas delmål. 

Ett förslag som framkom under seminariet var att använda övningsscenariot i en skrivbordsövning 

nästa år (2015) som en del i en åtgärdsplan.  

 

5.3 Övningens utvärdering 

5.3.1 Lokala utvärderare  

Aktörerna rekryterade lokala utvärderare på olika sätt. Flertalet av aktörerna rekryterade utvärderare 

från sin egen organisation. Det fanns även (sex stycken) som agerade både som lokal övningsledare 

och lokal utvärderare. Erfarenheter från tidigare övningar visar dock på att en extern utvärderare kan 

upplevas som mer objektiv i sina bedömningar och kan bidra till att se på verksamheten med nya 

ögon. 

En annan erfarenhet från övningen är att aktörer som bedriver verksamhet på fler platser bör placera ut 

lokala utvärderare på samtliga platser för att kunna få en så bra bild som möjligt av hur krishanterings-

arbetet bedrivs, framförallt om det finns delmål formulerade för de olika verksamheterna.  
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När utvärderingsunderlag lämnas in till utvärderingsledaren är det dock viktigt att det kommer ett 

utvärderingsprotokoll per aktör. Sammanställningsarbetet om det funnits flera lokala utvärderare 

måste alltså vara gjort innan underlaget lämnas in. 

5.3.2 Förberedelser för lokala utvärderare 

På grund av tidsbrist ansvarade lokal övningsledare för att respektive lokal utvärderare fick 

information om övningens upplägg, mål, och syfte.  Denna information fungerade tyvärr inte fullt ut 

och orsakade en del missförstånd hos några utvärderare. 

5.3.3 Utvärderingsprotokollet 

Ett specifikt utvärderingsprotokoll med två delar togs fram för varje aktör.  

Den första delen, som var gemensam, bestod framförallt av observationspunkter för övningens 

övergripande mål. Syftet med denna del var att utvärderingsledaren skulle få en övergripande bild av 

målens indikatorer hos aktörerna. Underlaget har utgjort ett delunderlag för bedömningen av 

måluppfyllnaden av de övergripande målen.  

Den andra delen var en uppställning av aktörens delmål med tillhörande indikatorer och syftade till att 

utvärderaren skulle bedöma måluppfyllnaden av delmålen. 

Överlag har utvärderingsprotokollet uppfattats som ett bra stöd för lokala utvärderare. Mängden text 

har varierat kraftigt. Några utvärderare har enbart kryssat i om indikatorerna var uppfyllda och sedan 

svarat ja eller nej om målet var uppfyllt. Andra utvärderare har skrivit en beskrivande text kring hur 

aktören arbetat för att nå målet. Det sistnämnda är att föredra och detta bör framkomma tydligare vid 

genomgången för lokala utvärderare. Att protokollen fylls i digitalt underlättar arbetet med 

sammanställningen av utvärderingen avsevärt och är att rekommendera för framtida övningar. 

Några lokala utvärderare anger att protokollets två delar har upplevts som rörigt och i vissa fall var 

målen samma i båda delarna. Informationen om protokollets båda delar och dess syfte bör därför 

tydligare lyftas fram vid genomgången för lokala utvärderare. 

5.3.4 Enkäter 

Svarsfrekvensen för övningens olika enkäter har överlag varit hög. Den 7 juli påbörjades analysen av 

enkäterna av utvärderingsledaren. Eventuella svar som inkommit efter detta datum har därmed inte 

beaktats. 

Enkäten för övningsdeltagare den 20 maj har en svarsfrekvens på 47 procent vilket är mycket högt. 

Resultatet kan till viss del förklaras med att några aktörer med ett stort antal övningsdeltagare varit 

noggranna med att samla in enkäter. 

Enkäten för deltagare i planeringsprocessen har en svarsfrekvens på 82 procent. 

Den höga svarsfrekvensen kan dock förklaras med att antalet respondenter är begränsade och att 

påminnelser har skickats ut vid flera tillfällen med e-post. 

Enkäten för lokala övningsledare och lokala utvärderare har också en hög svarsfrekvens på 82 procent 

respektive 64 procent. Den höga svarsfrekvensen kan även här förklaras med att antalet respondenter 

är begränsade och att påminnelser har skickats ut vid flera tillfällen med e-post. 
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5.3.5 Rapportens remiss 

Rapportens remiss skickades ut till personer som deltagit i planeringen av övningen för spridning inom 

egen organsation. Synpunkter lämnades av sex personer. 

 

5.4 Utvärderingsseminarium 29 sep 
Över 50 personer deltog vid utvärderingsseminariet som riktade sig till alla som deltog i övningen 20 

maj.  

 

Syftet med seminariet var att föra en dialog om: 

o bedömning av övningens övergripande mål 

o hur övningens resultat ska tas till vara 

o utarbeta en åtgärdsplan för identifierade brister 

 

 
Michael Björklund inledde eftermiddagen med att 

presentera enkäter för utvärdering som alla övade 

besvarat direkt efter övningen, utvärderingsledare och 

övningsplanerare. 

Över 63% har lagt ned arbete på övningsplaneringen och 

76% anser att de fått tillräckligt med tid för förberedelser. 

84% anser att målformuleringsarbete bedrivits på ett bra 

sätt. 

88% har svarat att de känt sig tillräckligt förberedda inför 

övningen och 93% har svarat att övningen har bidragit till 

att personen utvecklats i sin yrkesroll. 

Deltagarnas fick under 1,5 timme diskutera sina erfarenheter och reflektioner av övningen. Ett 

underlag med alla övergripande mål och alla aktörers måluppfyllnad delades ut och alla gruppers 

synpunkter skrevs ned. Övningen var något nytt som inte var likt någon annan övning tidigare. Det är 

så här vi måste göra. Flera röster poängterade att det är viktigt med avtal för vilka som deltar. Det brast 

i informationsspridningen under övningen, svårt att få information om vad som hänt och vad som 

kommer att hända.  

 

5.5 Övningens övergripande mål 

5.5.1 Övergripande mål 1 

Aktörerna har en god förmåga att hantera förstärkningsresurser vid en allvarlig olycka som drabbar 

länet.  

 

 

Det finns en bristande kunskap om vilka resurser som de olika aktörerna disponerar. Ett exempel är att 

under övningen så utnyttjades inte polisens resurser för efterforskningsinsatsen. Det framkom även att 

det finns behov att utveckla planering för mottagning av förstärkningsresurser.  

Utvärderingens bedömning är att aktörerna har uppfyllt mål 1.  
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Det fanns en oklarhet i vem som hade avropat Försvarsmaktens resurser och vilka uppgifter som 

skulle prioriteras. En tendens till motsättning kunde skönjas då Försvarmakten även hade en uppgift 

att bevaka det militära skyddsobjektet som upprättades runt skadeområdet och polisen inte hade 

tillträde till olycksplatsen.  

Generellt finns ett stort förtroende för räddningsledaren och dennes förmåga att leda räddningsinsatser. 

Oklarheter om förstärkningsresurser bör kunna lösas dels vid ledningsplatsen och i de samverkans-

möten som genomförs. 

 

5.5.2 Övergripande mål 2 

Aktörerna har en god förmåga att samverka på skadeplats och mellan aktörers stabsfunktioner.  

 

 

Det fanns svårigheter att utbyta information om olyckan både externt och internt menar flera aktörer. 

Alla aktörers ledningar behöver övas för att helheten ska kunna bedömas. Generellt sett agerar aktörer 

på ett fungerande sätt utifrån den egna aktörens roll och uppgift, men hanteringen av händelsen skulle 

förbättras genom en effektivare samverkan. I början var det problem att för aktörerna att hitta varandra 

på ledningsplatsen men det löste sig senare. Det behövs fortsatt arbete för att bättre lära känna 

varandras organisationer, uppgifter och resurser. 

Under övningen användes en tillfällig talgrupp i Rakel och det försvårade kommunikationen och 

troligen samverkan.  

Flera aktörer efterfrågar övning i terräng samt övning mellan operativa staber. Viktigt att en 

ledningsfunktion får arbeta ostört.  

Ett verktyg för samverkan är samverkansmöten, under övningen genomfördes fyra samverkansmöten 

med syftet att dela information, inhämta aktörers lägesbilder som underlag till samordnade åtgärder. 

 

5.5.3 Övergripande mål 3 

Aktörerna har en grundläggande förmåga att utbyta information i syfte att skapa samlad lägesbild.  

 

 

Länsstyrelsen tog initiativ till samverkansmöten för att inhämta underlag till samlad lägesbild. Vid 

mötet deltog alla aktörer. Det finns en framtagen dagordning sedan drygt ett år som används för 

genomförandet av mötet. Mötena under eftermiddagen är väldigt röriga med deltagare som befinner 

sig ute i skadeplatsen pratar med andra vid sidan om. Det är svårt att uppfatta vem som säger vad.  

Utöver Försvarsmakten har inga aktörer tagit del av lägesbilden som publicerades i WIS under 

övningen. En del deltagare saknar kunskap om verktyget WIS. 

Alla aktörer inhämtar en lägesbild för egen aktör men det saknas tradition att dela bilden till andra 

berörda aktörer samt förståelse för vikten av en samlad bild för effektivare samordning av 

Utvärderingens bedömning är att aktörerna har uppfyllt mål 2.  

 

Utvärderingens bedömning är att aktörerna har uppfyllt mål 3.  
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gemensamma åtgärder. Under övningen finns ingen samlad lägesbild då aktörer inte informerar eller 

rapporterar händelseutvecklingen vid de samverkansmöten som hålls. I framtiden vore det önskvärt att 

rutinen för samverkansmöten är känd av alla som kommer att delta i dessa, fler kan hantera WIS och 

att det finns en gemensam rubriksättning för innehåll i den regionala samlade lägesbilden. 

 

5.5.4 Övergripande mål 4 

Aktörerna har en grundläggande förmåga att samordna och förmedla information internt och externt. 

 

 

Under övningen övades kriskommunikationsnätverket separat. En skrivbordsövning med strävan att 

diskutera frågeställningar och bygga relationer genom att lära känna varandra för att utveckla den 

samlade förmågan att möte hjälpbehovet. Det fanns ingen koppling till den operativa övningen ute på 

efterforskningsinsaten eller skadeplatsen för inhämtning av lägesbild och skapandet av den regionala 

lägesbilden.  

Rakel kunde inte användas som aktörer gör i vardagen. Oklart varför ordinarie strukturer inte kunde 

användas men det bör SOS Alarm se över till nästa övning. En farhåga som framfördes under 

utvärderingsseminariet var om samband via Rakel kommer att fungera i en stor komplex händelse. Det 

är av vikt att kunna öva samverkan i Rakel så att oklarheter kring användandet av olika talgrupper 

klargörs och skapa trygghet för användarna. 

 

 

Foto: Länsstyrelsen i Örebro  

Utvärderingens bedömning är att aktörerna inte uppfyllt mål 4.  
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5.6 Bedömning av aktörernas delmål 

5.6.1 Bergslagens räddningstjänst  

Bergslagens räddningstjänst deltog i övningen med 6 personer, ett inre befäl samt 1+4 bemannad 

brandbil. Syftet med deltagandet var att öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer 

och på flera ledningsnivåer. 

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

Övergripande 

mål 1 

Har en god förmåga att 

dela med sig av sina 

förstärkningsresurser 

Verkställer 

samverkande 

myndigheters begäran 

över materiella och 

personella resurser. 

 

Styrkan samarbete med 

räddningsledaren 

fungerade klanderfritt. 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

 

Övergripande 

mål 2 

Har en god förmåga att 

samverka. 

Deltar i 

samverkansmöten 

 

Inre befäl deltog på 

samtliga samverkansmöten 

som länsstyrelsen 

samordnade. 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt 

 

 

Har en grundläggande 

förmåga att arbeta på en 

olycksplats vid en 

flygolycka. 

Genomföra losstagning 

av drabbade personer 

inne i flygplanskroppen 

 

Genomför transport av 

skadade personer i 

väglös terräng. 

 

Bygger upp 

saneringsstation och 

genomföra livräddande 

personsanering i 

samverkan med 

sjukvården. 

 

 

Saknas 
Målet gick ej att 

bedömas  

 

 

Övergripande 

mål 3 

 

Har en god förmåga att 

ta fram en lägesbild 

över skadepaneramat. 

Inom 60 minuter har en 

lägesbild över 

skadepanoramat 

 

 

Saknas 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

 

Övergripande 

mål 4 

 

Har en god förmåga att 

kommunicera och 

samverkan via Rakel. 

Kommunikation via 

Rakel i första hand. 

 

Kommunikation med Rakel 

skedde i inledningsskeddet. 

Därefter användes i stort 

sett ingen kommunikation 

med Rakel på skadeplatsen. 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

Tabell 11,Delmål Bergslagens Räddningstjänst 

Sammanfattande omdöme om Bergslagens räddningstjänst 

Tilldelades inga avancerade uppgifter. Tilldelade 

uppgifter som röjning, bärning och omhändertagande 

av skadade löstes mycket bra. 

 
 

Foto: Polismyndigheten i Örebro 
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5.6.2 JRCC 

JRCC deltog i övningen med 3 personer, räddningsledare, biträdande räddningsledare samt en 

stabsmedlem. Syftet med deltagandet var att öka JRCC krisberedskapsförmåga samt öva en händelse 

som kräver samverkan mellan flera aktörer och på flera ledningsnivåer. 

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

 

 

Övergripande 

mål 2 

 

Har en god förmåga att 

samverka och leda 

räddningsenheter vid en 

flygolycka. Öva enligt 

JRCC drifthandbok med 

inriktning på stödmall: 

”Gul checklista haveri 

okänd haveriplats 

 

Leda pejlgrupper, 

samband, Samverkar 

med andra 

organisationer och 

överlämning av 

flygräddningstjänst när 

nedslagsplatsen är känd 

 

Gul checklista, förmodat 

haveri med okänd 

haveriplats är ett 

komplicerat fall för 

JRCC. Händelsen kräver 

mycket resurser och 

därmed många kontakter. 

Denna gång fanns inga 

flygande resurser 

tillgängliga. Dessutom 

jobbade vi speltekniskt 

med att inga 

satelitrapporter från 

planets nödsändare 

existerade. Detta 

medförde att markburen 

pejling var nödvändig för 

att lokalisera haveristen. 

Fallet visar svårigheten 

med att pejla. JRCC 

försöker få fram 

kryssbäringar för att 

kunna leda fram rtj m.fl. 

till platsen. Pejlvärdena 

gav flera sådana kryss. 

Till slut kunde 

haveriplatsen lokaliseras 

och fallet kunde därmed 

lämnas över till 

kommunal 

räddningstjänst. 

 

JRCC hade bra kontakt 

med övriga 

organisationer. Till stor 

del tack vare grupp-

kombinering av Rakel. Vi 

hade bra kontakt och 

samarbete med 

flygtrafikledningen på 

Örebro flygplats 

Arbetet på JRCC flöt på 

som normalt under fallet. 

Kan konstatera att 

stabsmedlemmen 

behövdes fullt ut. Detta 

kommer vara en god 

erfarenhet inför 

kommande övningar 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

Tabell 12,Delmål JRCC 

Sammanfattande omdöme om JRCC 

JRCC lyckades leda de pejlgrupper som deltog i eftersöket. Sambandet på RAKEL, och telefon 

fungerade. Vi nådde de befattningshavare vi behövde. Flygräddningstjänsten avslutades korrekt. 
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5.6.3 Karlskoga kommun 

Karlskoga kommun deltog i övningen med 2 personer från kommunens krisledningsstab. Syftet med 

deltagandet var att öka kommunens krisberedskapsförmåga.  

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

Övergripande 

mål 2. 

 

Har en god förmåga att 

samverka vid en stor 

flygolycka. 

Deltar aktivt i regionala 

samverkansmöten 

 

Arbetar med 

konsekvensbedömning 

för kommunen utifrån 

information som finns 

tillgänglig 

 

Samverkar med 

Bergslagens 

Räddningstjänst bör 

utbyte av information 

 

 

Saknas 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

Tabell 13,Delmål Karlskoga kommun 

Sammanfattande omdöme om Karlskoga kommun 

Larmvägen till kommunen och den interna kommunikationen fungerade som planerat under övningen. 

 

5.6.4 Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen deltog i övningen med 4 personer från krishanteringsorganisationen. Syftet med 

deltagandet var att öka länsstyrelsen krisberedskapsförmåga för att vidareutveckla arbetet med samlad 

lägesbild. Öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer och på flera ledningsnivåer. 

Samt stärka länsstyrelsens krisberedskapsförmåga att samordna information. 

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

 

 

Övergripande 

mål 2. 

 

Länsstyrelsens 

TIB har mycket 

god förmåga att 

ta emot larm 

samt initiera 

arbete enligt 

plan. 

 

TiB kontaktar krisfunktionen 

inom 30 minuter för en 

avstämning.  

 

Kontaktar SOS Alarm och 

räddningsledare för mer 

uppgifter om larmet. 

 

TiB tar emot larm och 

meddelar länsledning. 

 

TiB bör dock vid 

föredragning för 

beslutsfattare rapportera 

- Vad har hänt och hur ser 

tidsförhållandena ut? 

- Hur ser tendensen ut och 

vilka oklarheter råder kring 

situationen? 

Vad är gjort: 

- Vad har vi redan initialt 

gjort och vad har andra gjort? 

Bedömning: 

- Vad blir vår främsta, 

övergripande uppgift? 

- Vilka begränsningar finns i 

vår organisation för att kunna 

agera. 

- Vilka begränsningar finns i 

uppdraget. 

- Vilka samordningsbehov 

kan vi redan nu förutse. 

 

God förmåga att ta 

emot larm och 

initiera larmplan. 

(Behövs dock 

struktur för 

föredragning för 

högre chef). 
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Därefter kan beslutsfattare 

fatta ett BIS eller ett 

inriktningsbeslut. 

 

Övergripande 

mål 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har god förmåga 

att skapa och 

förmedla en 

gemensam 

lägesbild för 

händelsen. 

Krisfunktionen påbörjar 

utifrån mall verktyg för 

analys av händelse 

sammanställa en första 

lägesbild 

 

Lägesbilden delges 

kommunikationsfunktionen 

 

Lägesbilden uppdateras med 

ny fakta utifrån 

händelseutvecklingen 

 

God förmåga att skapa en 

samlad lägesbild. Noteras bör 

dock att det finns ett behov 

av en struktur och en metodik 

för förmågan att koppla egna 

oklarheter till 

informationsbehov och aktiv 

informationsinhämtning i 

syfte att uppdatera 

lägesbilden utifrån de egna 

informationsbehoven. 

Därutöver bedömer jag att 

det finns ett behov att 

utveckla möjligheten att 

kunna sprida den visuellt 

upprättade lägesbilden till 

samverkande aktörer just för 

att det ska bli en samlad och 

delad lägesbild som samtliga 

aktörer regelbundet får ta del 

av.  

God förmåga. 

 

Har mycket god 

förmåga att 

genomför 

samverkansmöte 

med berörda 

aktörer. 

 

Före lunch genomföra ett 

samverkansmöte för att 

sammanställa en samlad 

lägesbild. 

 

Lägesbilden publiceras i 

WIS för informationsdelning 

till aktörer som deltar i 

övningen. 

 

Det borde ha upprättats en 

plan över, den i den här 

händelsen, samverkande 

aktörer så att 

bedömandegruppen hade en 

bild av och kunde visuellt se 

vilka samverkande aktörer 

som det dels fanns ett behov 

av att samverka med, dels 

kunde bocka av på utifrån 

vilka som deltog på varje 

respektive samverkansmöte. 

Därutöver borde det 

säkerställts att samverkande 

aktörer hade möjlighet att ta 

del av lägesbilden som 

publicerades i WIS 

kontinuerligt. 

God förmåga. 

 

Övergripande 

mål 4. 

 

Har mycket god 

förmåga att i 

samverkan 

samordna 

kommunikation 

gentemot andra 

aktörer. 

 

Efter kontakt med 

krisfunktionen arbeta med 

omvärldsbevakning, särskilt 

media och andra sociala 

medier som allmänheten 

använder 

 

Kommunikationschef deltog i 

lägesanalysgruppens arbete 

under övningen. 

För lokal utvärderare rådde 

oklarhet huruvida 

samordning skedde med 

kriskommunikationsnätverket 

som övade i ett rum bredvid. 

Dock inkom vid fler tillfällen 

pressmeddelanden och inslag 

från sociala medier till 

bedömandegruppens rum.  

Min bedömning är att det i en 

skarp händelse finns ett stort 

behov av att den funktionen 

finns tillstädes i samma rum 

som bedömandegruppen vid 

de regelbundet 

återkommande stabsmöten 

God förmåga. 
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och samverkansmöten. 

Tabell 14, Delmål Länsstyrelsen i Örebro 

Sammanfattande omdöme om Länsstyrelsen 

Överlag har länsstyrelsen en god förmåga att ta emot larm, göra initiala åtgärder samt informera högre 

chef enligt krishanteringsplan. Länsstyrelsen har också god förmåga att samla aktörer till 

samverkanskonferenser och upprätta en samlad lägesbild.  

Dock finns utvecklingspotential avseende metodik i följande:  

o Ansvar och rollfördelning. 

o Framtagande av målbild kopplat till ett Beslut I Stort.  

o Upprätta en stabsarbetsplan. 

o Plan för samverkande aktörer. 

o Kommunikations och informationsplan.  Foto: Länsstyrelsen i Örebro 

o Komplettera lägesbild med fakta/antaganden och egna informationsbehov.  

Det finns också ett behov att diskutera (utifrån BIS och målbild) länsstyrelsens roll och arbete på kort 

och på lång sikt ur ett strategiskt perspektiv.  

Man behöver också klargöra samverkande aktörers roller och ansvar och vem gör vad avseende 

kriskommunikation, informatörer och talespersoner). Därutöver finns ett behov av en förmåga att 

tidigt påbörja en planering för tänkbara händelseutvecklingar, så kallad omfallsplanering. 

 

5.6.5 Militärregion Väst och Örebro-Värmlandsgruppen 

Militärregion Väst och Örebro-Värmlandsgruppen deltog i övningen med 40 personer. Syftet med 

deltagandet var att ge underlag för vidareutveckling av arbetet med att ta fram gemensam lägesbild. 

Öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer och på flera ledningsnivåer. Samt stärka 

försvarsmaktens krisberedskapsförmåga att samordna information. 

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

 

 

 

 

 

Övergripande 

mål 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har god 

förmåga att 

hantera 

begäran om 

stöd enligt 

LSO. 

Mottager och kvitterar 

räddningsledarens begäran om 

stöd enligt LSO. 

 

Beslutar om vilket förband 

som ska stödja 

räddningsledaren. 

 

Muntlig MR order till aktuellt 

förband 

Orienterart SC / C MRV 

 

För Krigsdagbok. 

 

Utarbetar och skickar skriftlig 

MR order till aktuellt förband. 

 

 

MRV ledning ej övad 

under denna övning. 

Bedömningen är att 

hantering av begäran om 

stöd är en rutinåtgärd som 

inte innebär några större 

problem att hantera inom 

FM. 

 

 

God förmåga. 

 

Har god 

förmåga att 

hantera 

begäran om 

Mottager och kvitterar 

räddningsledarens begäran om 

stöd enligt LSO. 

 

Beslutar om vilket förband 

 

MRV ledning ej övad 

under denna övning. 

Bedömningen är att 

hantering av begäran om 

 

God förmåga. 
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Övergripande 

mål 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stöd enligt 

LSO. 

som ska stödja 

räddningsledaren. 

 

Muntlig MR order till aktuellt 

förband 

Orienterart SC / C MRV 

 

För Krigsdagbok. 

 

Utarbetar och skickar skriftlig 

MR order till aktuellt förband. 

 

stöd är en rutinåtgärd som 

inte innebär några större 

problem att hantera inom 

FM. 

 

Har god 

förmåga att 

organisera 

stödet vid 

begäran enligt 

LSO. 

Mottager och verkställer MR 

Order, genom att beordra del 

ur HV bat att stödja RL. 

 

Utser militär insatschef 

(MIC). 

 

Bestämt rapporteringsrutiner. 

Orienterar VB MRV. 

 

Utsedd Militär insatschef 

(MIC) kvitterar ordern och 

organiserar sitt förband. 

Samverkar med RL på telefon 

och bestämmer brytpunkt 

m.m. 

Samverkar med RL och utför 

uppgifter enligt dennes 

bestämmande inom ramen för 

FM verksamhetssäkerhet 

 

Orienterar egen 

förbandsledning löpande (inre 

ledningen). 

 

 

Dock blev inte alla 

indikatorer föremål för 

övningen. 

 

God förmåga.  

Har god 

förmåga att 

hantera att 

upprätta 

tillfälligt 

skyddsobjekt 

Genomförs som 

delmoment/utbildning med 

MR V Stab under pågående 

fältövning. 

 

Muntlig order till MIC med 

minst innehållande, 

Skyddsobjektets geografiska 

utbredning och insatsregler. 

 

 

Genomgång med MRV 

stab genomförd i 

metodiken vid upprättande 

av tillfälliga skyddsobjekt. 

 

 

Bristande rutin hos VB 

och stabsmedlemmar i 

hur detta går till. Behov 

av ytterligare träning. 

 

Övergripande 

mål 3. 

Har god 

förmåga att 

skapa 

lägesbild. 

Sammanställer inkomna 

rapporter till Försvarsmaktens 

lägesbild ”insatta resurser”. 

 

Följer uppdateringar angående 

olyckan i WIS. 

 

Följer uppdateringar i 

WIS. 

God förmåga. 

 

Övergripande 

mål 4. 

Har god 

förmåga till 

samband med 

berörda 

aktörer. 

Utsedd Militär insatschef 

(MIC) är ansluten i RL 

Rakelnätverk. 

 

Har säkerställt samband inom 

egen enhet. 

 

Saknas  

God förmåga. 

 Tabell 15, Delmål Militärregion Väst och Örebro-Värmlandsgruppen 

 



33 
 

Sammanfattande omdöme om Militärregion Väst och Örebro-Värmlandsgruppen 

Militärregion väst har både före, under och efter övning visat sig vara en professionell organisation. 

Utmärkande har varit organisationens noggrannhet inför övning och stöd under. Prestiglösa och lätta 

att samarbeta med!  

Insatsledning har inte övats eller utvärderats under 

övningen. Övad del ur Försvarsmakten har varit insatta 

hemvärnsplutonen ur Örebro-Värmlandsgruppen som 

löst sin uppgift på ett bra sätt. 

 

 

    Foto: Polismyndigheten i Örebro län 

5.6.6 Nerikes Brandkår 

Nerikes Brandkår deltog i övningen med 50 personer. Syftet med deltagandet var att Stärka Nerikes 

brandkårs krisberedskapsförmåga avseende mottagande av förstärkningsresurser och samverkan på 

skadeplats, ge underlag för vidareutveckling av arbetet med att ta fram gemensam lägesbild, öva en 

händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer och på flera ledningsnivåer samt stärka 

krisberedskapsförmåga att samordna information. 

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

Övergripande 

mål 2. 

 

Har god förmåga 

att skapa 

samverkan med 

berörda aktörer 

vid en 

flygolycka. 

 

Inom 30 minuter efter larm 

har en ledningsstruktur 

avseende eftersöket av det 

försvunna flygplanet  

upprättats i samverkan med 

JRCC och Polisen. 

 

Alla har jobbat efter att 

JRCC är ansvarig för 

efterforskningen. Viss 

osäkerhet har funnits vem 

som ansvarar för det lokala 

efterforskningsarbetet. 

Bra samverkan med berörda. 

Klokt att skicka med 

brandmän med Rakel-

terminaler med pejlarna för 

bättre kommunikation.  

 

Flytt av ledningsplats och 

brytpunkt var mindre bra. 

Risken finns att man tappar 

överblicken och samord-

ningen, speciellt om 

Insatsledaren kör runt och 

letar själv.  

 

Utgångspunkten Sannakroa 

kunde fungerat bra som 

ledningsplats tills planet 

hittats.  

 

God förmåga.  

 

Har en god 

förmåga att 

organisera 

arbetet på 

olycksplats samt 

bakre stöd. 

(Yttre ledning) 

Inom 15 minuter efter 

ankomst till skadeplats 

identifieras de risker som 

kan anses vara relevanta vid 

en flygolycka med militärt 

flyg. 

 

Inom 30 minuter efter att 

första räddningsenhet nått 

fram till olycksplatsen 

Fordonsplaceringen kunde 

varit bättre. Inget tydligt mål 

med insatsen uttalades.  

Skadeplatschefens placering. 

Kunde varit närmare 

flygplanet. Hamnade på 

uppsamlingsplatsen och för 

 

God förmåga. 

 



34 
 

presenteras en 

skadeplatsorganisation med 

sektorindelning. 

 

Räddningsledaren har en 

organisation som kan emot 

och organisera de resurser 

som försvarsmakten ställer 

till förfogande 

 

sjukvårdsledarens placering. 

 

Har en god 

förmåga att 

organisera 

arbetet på 

olycksplats samt 

bakre stöd.(Inre 

ledning) 

Inom 30 minuter efter larm 

presenteras en stabsplan som 

anger vilka funktioner i 

staben som behöver 

bemannas. 

Insatsstöd avseende olycka 

med militärt flyg och 

kontaktvägar till 

försvarsmakten används. 

 

Tydlig uppdelning för inre 

arbetet och hjälpmedel har 

används. Viss improvisation 

har gjort med tanke att 

lokalen skall ses över och ny 

tekniska hjälpmedel skall 
installeras. 

 

Målet bedöms 

uppfyllt. 

 

 

Har en 

grundläggande 

förmåga att 

arbeta på en 

olycksplats vid 

en flygolycka. 

Genomföra losstagning av 

drabbade personer inne i 

flygplanskroppen 

 

Genomföra transport av 

skadade personer i väglös 

terräng 

 

Bygger upp saneringsstation 

och genomför livräddande 

personsanering i samverkan 

med sjukvården 

 

 

Saknas 

 

Målet bedöms 

uppfyllt. 

 

 

Övergripande 

mål 3. 

 

Har en god 

förmåga att 

skapa en 

lägesbild. 

Inre ledning skapar en 

lägesbild med 

räddningsledarens 

uppfattning som grund och 

förmedlar lägesbilden vid de 

samverkanskonferenser som 

Länsstyrelsen initierar 

 

Inre ledning dokumenterar 

och följer upp insatsen så att 

viktig information avseende 

lägesbild kan lämnas vid 

samverkanskonferens/-er. 

 

 

Lägesbild och loggning 

uppdaterades kontinuerligt.  

 

Bra bemanning kanske inte 

fallet vid en skarp händelse.  
 

Målet bedöms 

uppfyllt. 

 

Övergripande 

mål 4. 

 

Har en 

grundläggande 

förmåga att 

kommunicera via 

Rakel. 

 

Kommunikation sker med 

Rakel enligt NB:s rutiner. 

 

Under övningen användes en 

Rakel talgrupp som normalt 

inte används. 

( Enligt direktiv från 

övningsledningen).  

 

Inte bra att ha andra rutiner 

vid övningar. Detta ledde till 

mycket lite radiotrafik. 

 

 

Målet bedöms inte 

uppfyllt. 

Tabell 16, Delmål Nerikes Brandkår 

Sammanfattande omdöme om Nerikes Brandkår 

Nerikes Brandkår har fått möjlighet att pröva sin förmåga att hantera en komplex händelse där många 

samverkande aktörer deltagit.  
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Engagemanget bland deltagarna har varit stort och 

samtliga funktioner ha spelat sina roller väl och tagit 

övningen på stort allvar.  

Många värdefulla erfarenheter har dragits av övningen 

och det finns goda möjligheter till förbättringsåtgärder 

inom främst ledning av större händelser, samverkan, 

lägesbild och resursförstärkning. 

Foto: Polismyndigheten i Örebro län 

 

5.6.7 Polismyndigheten i Örebro län 

Polismyndigheten i Örebro län deltog i övningen med 25 personer. Syftet med deltagandet var att 

stärka myndighetens krisberedskapsförmåga avseende mottagande av förstärkningsresurser och 

samverkan på skadeplats, ge underlag för vidareutveckling av arbetet med att ta fram gemensam 

lägesbild, öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer och på flera ledningsnivåer samt 

stärka myndighetens krisberedskapsförmåga att samordna information. 

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

Övergripande 

mål 2. 

 

 

 

 

 

Har en god 

förmåga att 

organisera yttre 

ledning. 

Polisinsatschefen meddelar 

sitt uppdrag till 

räddningsledaren senast 15 

minuter efter att larm 

inkommit. 

 

Polisinsatschefen beordrar 

samtliga patruller att bära 

varselväst på flygplatsens 

område. 

 

Polisinsatschefen 

rapporterar en första 

lägesbild ”Vindruterapport” 

till LKC/VB i samband 

med att han/hon anländer 

till haveriplatsen. 

 

Polisinsatschefen avger en 

insatsidé samt beskriver en 

yttre ledningsorganisation 

till LKC/VB senast 15 

minuter efter att han/hon 

anlänt till haveriplatsen 

 

 

Vissa indikatorer är 

inarbetade rutiner som 

används i det vardagliga 

polisarbetet. Däremot BIS 

är något som tillämpas vid 

större händelser. 

 

Målet bedöms 

uppfyllt. 

Har en god 

förmåga att 

organisera inre 

ledning. 

En polisinsatschef utses 

senast 5 minuter efter att 

larm inkommit till LKC. 

 

När en polisinsatschef utses 

formuleras uppgiften med 

uppdrag, befogenhet och 

resurs. 

 

PC formulerar ett initialt 

muntligt BIS så snart 

han/hon fått kännedom om 

Saknar lite struktur i SO, 

ingen tydlig agenda mer 

form av möten.  

 

Deltagarna lämnar under 

SO. 

 

Prio 1 var lägesbild. SC 

kontakter fungerade bra. 

 

Vissa av indikatorerna är 

inarbetade rutiner som 

används i det vardagliga 

Målet bedöms 

uppfyllt. 
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händelsen. 

 

Efter att PC tagit beslut om 

särskild händelse och inre 

ledningsstab, används i 

första hand allanrop för att 

sammankalla 

stabsfunktionerna. 

 

En inre ledningsstab 

påbörjar sitt arbete med 

funktionerna stabschef, P1, 

P2, P3, P5 och P7 senast 30 

minuter efter att larm 

inkommit till LKC. 

 

PC presenterar ett skriftligt 

BIS i samband med första 

stabs-orienteringen. I 

beslutet framgår att 

katastrof-registrering ska 

påbörjas. 

 

polisarbetet. Däremot BIS 

är något som tillämpas vid 

större händelser. 

 

 Tabell 16, Delmål Polismyndigheten i Örebro län 

Sammanfattande omdöme om Polismyndigheten 

Några samverkansdelar fungerade mindre bra vilket innebar att polisens delmål blev svåra att uppnå. 

JRCC utnyttjade inte polisens kompetens vid efterforskningsinsatsen. Mycket rörig brytpunkt som 

kanske hade kunnat se annorlunda ut om polisen blivit utlarmad tidigare och kunnat styra 

fordonsplaceringen.  

Valen av uppsamlingsplats för skadade var inte optimal 

och en bra plats fanns tillgänglig strax intill. 

Polisen saknade sjukvårdsledaren på ledningsplatsen. 

Polisen fick inte tillträde till skadeplatsen av någon 

anledning. 

    

    Foto: Polismyndigheten i Örebro län 

5.6.8 SOS Alarm 

SOS Alarm deltog i övningen med 2 st. operatörer. Syftet med deltagandet var att öka SOS Alarms 

krisberedskapsförmåga.  

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

 

Övergripande 

mål 2. 

 

Har en god förmåga 

att samverka med 

berörda aktörer vid 

en flygolycka. 

Skapar ett tre-partssamtal 

omedelbart vid begäran 

från flygledartornet på 

Örebro flygplats. 

 

Utför utlarmning av de 

räddningsenheter som 

JRCC begär, verkställs 

inom 5 minuter. 

 

 

Saknas 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 
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Håller kontakt med 

räddningsenheterna och 

utgöra ett stöd för 

räddningsledaren. 

 

 

Övergripande 

mål 4. 

Har en god förmåga 

att stödja 

räddningsenheterna. 

Tilldelar aktörer talgrupp 

för rutinmässig samverkan. 

 

Utför gruppkominering av 

talgrupper vid behov. 

 

Talgrupp tilldelades som ej 

skulle användas i skarpt 

läge. 

 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

Tabell 17, Delmål SOS Alarm 

 

Sammanfattande omdöme om SOS Alarm 

Saknas. 

 

 

Foto: Polismyndigheten i Örebro län 

5.6.9 Örebro flygplats  

Örebro flygplats deltog i övningen med 18 personer. Syftet med deltagandet var att stärka 

flygplatsernas krisberedskapsförmåga avseende mottagande av förstärkningsresurser och samverkan 

på skadeplats samt öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer och på flera 

ledningsnivåer. 

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

Övergripande 

mål 2. 

 

Har en god förmåga 

att samverka vid en 

stor flygolycka. 

 

Öva samverkan på 

skadeplats. 

 

Bra samverkan på 

skadeplast. Var första 

styrka på plats, viktigt med 

placering av fordon.  

 

Långt från brytpunkt till 

skadeplats, svår terräng 

och vägnät och viktigt med 

guidning. 

 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

Har en god förmåga 

att agera utifrån 

flygplatsens LERP 

(Lokal Emergency 

Respons Plan). 

Övar flygplatsens LERP 

(Lokal Emergency 

Respons Plan) som 

aktiveras omedelbart efter 

larm om förmodat haveri. 

 

Flygplatsens 

krisledningsgrupp 

aktiveras inom 30 min 

efter larm om förmodat 

haveri. 

 

Aktiveringen av 

larmplanen aktiverades 

omedelbart efter larm och 

flygplatsens ledningsgrupp 

aktiverades inom 30 

minuter. 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

Tabell 18, Delmål Örebro Flygplats 

Sammanfattande omdöme om Örebro Flygplats 

Operativ enhet fungerade mycket bra och klar sektorindelning på skadeplats. 
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5.6.10 Örebro kommun 

Örebro kommun deltog i övningen med 1 personer från kommunens krisledningsstab och x antal 

personer från POSOM-grupp. Syftet med deltagandet var att öka kommunens krisberedskapsförmåga.  

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

Övergripande 

mål 1. 

 

Har en god förmåga 

att stödja anhöriga 

och oskadade på 

olycksplats. 

Ledningsgrupp och 

stödpersoner samverkar 

med aktörer som finns på 

olycksplatsen. 

 

Stödpersoner ger psykiskt- 

och socialt stöd till 

anhöriga och de drabbade 

som är oskadade på 

olycksplatsen. 

 

Stödpersonerna rapporterar 

och kommunicerar 

kontinuerligt med 

ledningsgruppen. 

 

 

Saknas 

 

Saknas 

 

 

Övergripande 

mål 2. 

 

Har en god förmåga 

att hantera larm och 

kontakta berörda 

aktörer internt och 

externt vid en 

flygolycka. 

Vid larm kontaktar KBX 

(SOS Alarm) inom 10 

minuter. 

 

Efter att TiB fått 

information av KBX 

kontaktas kris-

kommunikationsenheten 

inom 20 minuter. 

 

 

Saknas 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

Tabell 19, Delmål Örebro kommun 

 

Sammanfattande omdöme om Örebro kommun 

Saknas. 

 

5.6.11 Örebro läns landsting 

Örebro läns landsting deltog i övningen med 34 personer från ambulans, anestesi, akutmottagning, 

lungklinik, anhörigupplysning och kriskommunikation. Syftet med deltagandet var att öka landstingets 

krisberedskapsförmåga, stärka landstingets krisberedskapsförmåga avseende mottagande av 

förstärkningsresurser och samverkan på skadeplats, ge underlag för vidareutveckling av arbetet med 

att ta fram gemensam lägesbild, öva en händelse som kräver samverkan mellan flera aktörer och på 

flera ledningsnivåer samt stärka landstingets krisberedskapsförmåga att samordna information. 

Mål Delmål Indikatorer Iakttagelser och 

observationer 

Måluppfyllnad 

 

Övergripande 

mål 1. 

Har en god förmåga 

att samverka med 

berörda vid en 

flygolycka. 

(Utrustning) 

Sjukvårdsledare begär ut 

tilläggsutrustning inom 15 

min. 

 

Uppfattar det som att 

utrustningen redan är på 

plats. 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 
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Övergripande 

mål 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har en god förmåga 

till sjukvårdsledning 

både på skadeplats 

och på sjukhuset. 

(Sjukvårdsledning, 

skadeplats) 

Genom vindrutan rapport 

inom 2 min från ankomst. 

 

Etablera kontakt med 

strategisk ledning inom 2 

min från ankomst. 

Verifieringsrapport inom 10 

min från ankomst. 

Inriktningsbeslut inom 3 

min från ankomst. 

Fastställande av medicinskt 

inriktningsbeslut inom 10 

min från ankomst. 

Avtransport påbörjas inom 

30 min. 

 

 

Verifieringsrapport till 

sjukhus lämnas av stab. 

Inriktningsbeslut: ingen 

sjukvårds-personal vid 

planet eftersom platsen 

inte är säker. Sanering av 

drabbade utanför 

uppsamlingsplatsen. 

 

 

Mycket god 

förmåga. 

 

Har en god förmåga 

till sjukvårdsledning 

både på skadeplats 

och på sjukhuset.  

(Sjukvårdsledning, 

ledningssköterska 

på sjukhus) 

Beslut om beredskapsnivå 

på sjukhus inom 3 min från 

larm. 

 

Etablera kontakt med 

sjukvårdsledare i 

skadeområdet inom 5 min 

från larm. 

 

Meddela fördelnings-nyckel 

inom 5 min från larm. 

Fördelning av roller på 

akutmottagningen inom 5 

min från larm. 

 

Stabsgrupp besluta om 

beredskapsnivå för 

sjukhuset inom 10 min från 

larm. 

 

En första 

fördelningsnyckel är den 

fasta fördelning som finns 

inom ÖLL och används 

innan man kan få fram 

specifika fördelningen. 

När TiB kontaktar 

omkringliggande landsting 

kommer en ny 

fördelningsnyckel att 

meddelas. 

 

Mycket god 

förmåga. 

 

 

Örebro läns 

landstings TIB har 

mycket god 

förmåga att ta emot 

larm samt initiera 

arbete enligt plan. 

Beslut om allvarlig 

händelse inom 1 min från 

larm. 

 

Larma mottagande sjukhus 

inom 5 min från larm. 

 

Etablera kontakt med 

ledningssköterska för vidare 

meddelande till 

sjukvårdsledare på plats 

inom 10 min. 

 

Meddela hänvisningar och 

fördelning av vårdplatser 

från sjukhus utanför 

landstinget inom 20 min 

från larm till 

ledningssköterska till 

sjukvårdsledare. 

 

 

Beslut tog inom 1 min om 

allvarlig händelse och 

larm till mottagande 

sjukhus skedde inom 5 

min.  

 

Kontakter med berörda 

fungerade mycket bra. 

 

 

Mycket god 

förmåga. 

 

 

Har en god förmåga 

att utföra sanering i 

samverkan med 

räddningstjänsten. 

(Uppsamlingsplats/

sjukvårdsgrupp) 

Beslut av sjukvårdsledare 

inom 3 min om antal 

sjukvårdsgrupper. 

Beslut av sjukvårds-ledare 

inom 10 min från ankomst 

om upp-rättande av upp-

 

Sjukvårdsgrupp är redan 

larmat inledningsvis.  

Uppsamlingsplats är också 

bestämd så 

sjukvårdsledaren behöver 

inte ta ställning till detta. 

 

Mycket god 

förmåga. 
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Övergripande 

mål 2. 

 

 

 

 

 

 

samlingsplats. 

 

Chef för uppsamlingsplats 

tar inom 10 min från att 

uppsamlingsplatsen 

bemannats beslut om 

fördelning av personal. 

Chef uppsamling-plats tar 

medicinskt inriktningsbeslut 

efter 5 min från upprättande 

av uppsamlingsplats 

 

 

Arbete på 

uppsamlingsplatsen 

kommer igång ganska 

tidigt eftersom 

sjukvårdsgrupp är snabbt 

ute och tältet på plats. 

 

Har en god förmåga 

att utföra sanering i 

samverkan med 

räddningstjänsten. 

(Avtransport) 

Inom 30 min påbörjas 

avtransport 

 

Saknar uppgift om exakt 

när transporter kommer 

igång. Man har en särskild 

person som hanterar 

transporter för att avlasta 

sjukvårdsledaren. 

 

 

Mycket god 

förmåga. 

 

Har en god förmåga 

att utföra sanering i 

samverkan med 

räddningstjänsten. 

(Sanering 

skadeplats) 

Beslut av räddningsledare 

och medicinskt ansvarig 

sjukvård inom 10 minuter 

från ankomst om 

upprättande av 

saneringsplats.  

Räddningstjänst utför 

livräddandesanering. 

 

Inriktningen är initialt att 

alla drabbade som är 

fotogen-kontaminerade 

ska "grovsaneras" av 

räddningstjänsten och 

sedan fullständigt av 

sjukvården utanför tältet 

vid uppsamlingsplatsen. 

 

 

Mycket god 

förmåga. 

 

Har en god förmåga 

att utföra sanering i 

samverkan med 

räddningstjänsten. 

(Sanering sjukhus) 

Beslut inom 15 min om 

upprättande av sanering på 

sjukhus. 

 

Får vänta länge innan de 

kontaminerade personerna 

kommer till sjukhus. 

 

 

Mycket god 

förmåga. 

 

 

Övergripande 

mål 3. 

Har en god förmåga 

att samverka med 

berörda med 

berörda vid en 

flygolycka. 

(Samverkansmöte) 

Före lunch ska ett 

samverkansmöte hållas för 

en samlad lägesbild. 

 

Man deltar i 2 st. 

samverkansmöten för 

lunch. 

 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

 

Övergripande 

mål 4. 

Har en god förmåga 

att samverka med 

berörda vid en 

flygolycka. 

(Samband) 

Via Rakel till samverkande 

inom 5 min. 

 

Försök till kontakt med 

räddningstjänst och polis 

via Rakel, men man når 

inte fram! 

 

 

Målet bedöms inte 

uppfyllt. 

 

Tabell 20, Delmål Örebro läns landsting 

 

Sammanfattande omdöme om Landstinget 

Aktören (sjukvårdsledaren) har genomfört en bra insats under övningen. 

Samverkan: för samtliga organisationer så kunde det första lednings-/ samverkansmötet vara tydligare 

och på annan plats. Man hittade inte varandra och det var svårt att få en gemensam lägesbild. Mötet 

blev långt med för mycket personer inblandade. Bra om man är strukturerad och bara hanterar några få 

viktiga frågor inledningsvis. Kanske bör man följa en mall för detta? Man tog beslut om nytt möte och 

ett klockslag - bra. Följande två möten blev tydligt bättre och strukturerade. Här gick man "laget runt" 

och löste problem. Lägesbilden klarnade. 

Även in mot ledningssköterskan på närmaste sjukhus bör man ta initiativ till återkommande möten på 

fasta klockslag som samlar och sammanfattar läget för inblandade nyckelpersoner. Här kan också en 
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fast mall kanske fungera! Då blir det lättare att sprida en korrekt bild av händelsen in mot sjukhus och 

regional ledning. 

Starten på en stor sjukvårdsinsats: blir ofta - så också i den här övningen - försenad onödigt länge. 

Skadade/markörer och andra verksamheter väntar på sjukvårdsinsatsen som inte kommer igång. Det 

har till viss del att göra med ovanstående samverkan som drar ut på tiden. Vi vet inte vad vi ska göra 

inledningsvis eller var vi ska vara. Kan vara bra att ha en plan för! 

Dokumentation: skriftliga loggar med tider och beslut är nästan omöjliga att följa upp efteråt. Vi är 

ovana att dokumentera och ibland saknas färdiga mallar. Detta bör vi uppmärksamma och öva mera 

på!  

Fördelning av skadade: uppmärksammar att man väljer att ta 10 röda och 10 gula till USÖ. Ca 45 

minuter från Örebro finns sjukhus i Västerås och Eskilstuna som bara tog emot någon enstaka 

drabbad. Dessutom närhet till specialistsjukvård i Uppsala/Stockholm från dessa sjukhus. För övrigt 

bra engagemang från alla deltagare i sjukvården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Polismyndigheten i Örebro 
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6 Utvecklingsområden 
I samband med utvärderingsseminariet den 29 september diskuterades ett antal utvecklingsområden 

med sitt ursprung i övningens övergripande mål. Utvärderingen visar att tre av fyra övergripande mål 

är uppfyllda. Ett övergripande mål har inte uppfyllt och orsaken är troligen både val av upplägg och 

metodik för kriskommunikation samt Rakel. 

Övningen visar att de övades kunskaper om det egna och andras ansvar enligt lagrum och principer 

kan anses relativt goda, såväl gällande verksamhetsansvar som geografiskt områdesansvar. Men 

samtidigt framkom det under övningen och utvärderingarna att kunskap inom ansvar och roller 

efterfrågas. Det finns en osäkerhet och vi ser ett behov att tillsammans tydliggöra de förutsättningar 

som måste finnas och förberedelser som måste göras för effektiv samverkan under en kris. 

Det finns ett behov att utveckla stabsmetodik som även inkluderar mötesstruktur och framtagande av 

lägesbilder. Utifrån lägesbild samordnas kriskommunikationen. En utmaning är att effektiv utbyta 

information mellan aktörer och utnyttja tekniska system som stöd för arbetet. Visualisering av 

lägesbilder i form av kartor, bilder och text kräver god kompetens. 

Vidare finns behov att komma överens om rapporteringsrutiner för att säkerställa att aktörer 

kontinuerligt arbetar med lägesbild. Varje aktör har sin lägesbild utifrån det uppdrag som aktören har 

men det finns behov att utveckla och säkerställa att informationen når alla aktörer och hanteras 

systematiskt. Konsekvenser för samhället utifrån flera perspektiv, beskrivning av aktörernas insatser, 

identifierade åtgärder som behöver genomföras görs vid en analys av lägesbilderna. Aktörerna 

behöver få tid till reflektion och diskussion kring möjliga konflikter så att det finns en god uppfattning 

och förståelse för de olika perspektiv som påverkar aktörernas sammanlagda insatser.  

Förslag som framkommit i diskussionen redovisas utan inbördes ordning i tabell 21.  

Aktivitet Moment 

Uppstart vid larm Ta upp vikten av en TiB eller motsvarande för varje aktör så att 

de kan nås dygnet runt. 

Rutin för larm till länets TiB:ar och motsvarande. 

Öva uppstart av stabsfunktioner. 

Lägesbild Ta fram vilken information som den delade lägesbilden ska 

innehålla. 

Ta fram rutiner för rapportering. 

Fler kontinuerliga småövningar där intern och samlad lägesbild 

övas. 

Utveckal användandet av GIS och kartbilder kopplat mot den 

samlade lägesbild. 

Kriskommunikation Ta fram en metodik för övning så att kriskommunikation kan 

övas vid operativa händelser. 
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WIS Motivera fler användare att använda WIS. 

Utveckla rutiner för användandet av WIS. 

Förstärkningsresurser Utveckla en rutin och en mall för hur förstärkningsresurser ska 

hanteras med beskrivning av behov, egna resurser, inventering, 

distribuering, samverkan kring resursen etc.  

Tekniskt ledningsstöd Strategi för samverkan på olika ledningsnivåer med tekniskt 

ledningsstöd. 

Öva med Rakel på ordinarie talgrupper med gruppkombinering 

av SOS Alarm. 

Öva videokonferensutrustning för samverkansmöte i länet med 

de aktörer som har tillgång till tekniken. 

Utnyttja Lync som en del i analysarbetet vid en kris. 

Ansvar och roller Utbildning i lagrum och regelverk. 

Utbildning med scenarioövningar med syfte att diskutera ansvar 

och roller. 

Övning Skrivbordsövning med flygolyckan som scenario under 2015- 

olika teman för lägesbild, samverkan, Rakel osv. 

Tabell 21, Sammanställning av förslag till aktiviteter inom övningens utvecklingsområden 

 

Baserat på utvärderingsrapportens iakttagelser kring förmågebrister och utvecklingsområden kommer 

Länsstyrelsen Örebro att ta fram en åtgärdsplan i samverkan med övade aktörer. 

Senast ett år efter övningen översänder Länsstyrelsen en kopia till MSB på åtgärdsplanen som ska 

redovisa vilka åtgärder i planen som genomförts, vilket möjliggör en analys av de långsiktiga 

effekterna av genomförd övning.  
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