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1. Inledning
1.1 Syfte
Syftet med Övningsbestämmelser version 3 är att beskriva främst praktiska
förutsättningar inför övningsverksamheten. Dokumentet bör läsas av alla som på
något sätt berörs av övningen. Kompletterande information finns i
Övningsledningsbestämmelser och Utvärderingsbestämmelser.

1.2 Deltagande aktörer
Följande aktörer medverkar i övningen.
Bergs kommun
POSOM och krisledningsgruppen
Bräcke kommun
Krisledningsgrupp, Infogrupp och POSOM
Försvarsmakten
Fältjägargruppen med sjukvårdsenheter från hemvärnet, en militär insatschef
(MIC) samt förplägnadspersonal från SLK
Jämtlands läns landsting
Ambulanssjukvården, sjukvårdsgrupper på skadeplats
Lokal särskild sjukvårdsledning
Regional särskild sjukvårdsledning
Krokoms kommun
Ängeskolan
Krisledningen för Barn och utbildning
Reducerad kommunstab
LFV1
Operativ insatspersonal
Ledningsfunktion
Flygtrafikledningen (ATS/Frösön)
Länsstyrelsen i Jämtland
Tjänsteman i beredskap
Krisledningsorganisationen
Peab AB
Krisorganisationen på lokal, regional och central nivå
Polismyndigheten i Jämtland
Personal för polisinsats på skadeplats, LKC samt ledningsstab
Räddningstjänsten Jämtland
Operativa räddningsstyrkor samt bakre ledning på Certus

1

Byter namn den 1 april till ÅreÖstersund Airport. Då LFV är inarbetat används det namnet i
övningsdokumentationen
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SAS Ground Services
Stationspersonal på flygplatsen
Sjöfartsverket
Flygräddningscentralen ARCC deltar i motspelet
Strömsunds kommun
Krisledningsgrupp inkl informationsfunktion, POSOM samt skolledning vid
Vattudalsskolan
Svenska kyrkan
Personal från Östersund och Frösö församlingar
Sveriges Radio Jämtland
Sändningspersonal i studio och mobilt på fältet
SOS Alarm AB
SOS centralen i Östersund
Åre kommun
Övergripande krisledningsorganisation det vill säga kommunens
krisledningsgrupp på tjänstemannaplanet
POSOM-verksamheten
Östersunds kommun
Kommunledningsgrupp, POSOM, informationsfunktion
Krisledningsgruppen (kommunledning och information)
Förvaltningar samt grund- och gymnasieskolor

1.3 Tider
Följande genomgångar och aktiviteter kommer att hållas med anledning av
övningen.
Genomgångar
för
övningsledningspersonal
återfinns
i
Övningsledningsbestämmelser.
Datum

Plats

Omfattning

Målgrupp

14 april 1300

Certus

Avstämningsmöte

Referensgruppen

20 april

Länet

Övningsdag

Alla

21 april 0930-1600

Stadsdel Norr

Seminariedag

Främst kommuner och aktörer med
ansvar sedan räddningsinsatsen
avslutats

2 juni

Länsstyrelsen

Erfarenhetsseminarium

Alla som deltagit i någon
övningsaktivtet

2

2

Beskrivning av seminariedagen återfinns i bilaga 3 till Övningsledningsbestämmelser och
kommer att skickas ut till samtliga aktörer

5 (18)
2010-03-31

Dnr 455-06102-2009

2 Övningens mål och syfte
2.1 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. Ett syfte ska svara på frågan varför vi ska öva, medan målet ska svara
på vad som ska uppnås under övningen.
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

2.2 Utvärdering av mål
Övningsledningen svarar för att utvärdera övningens övergripande mål.
Respektive aktör svarar för utvärderingen av egna delmål. Närmare presentation
om hur utvärderingen går till återfinns i Utvärderingsbestämmelser.

2.3 Övergripande syfte
Övningens övergripande syfte är att:
•

Prova, identifiera brister
Åre/Östersund airport”.

•

Pröva räddningstjänstens, polisen och sjukvårdens förmåga att hantera en stor
olycka i länet.

•

Prova och ge underlag för att utveckla Certus konceptet.

•

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.

•

Förtydliga ansvaret för psykosocialt omhändertagande mellan en kommun,
landstinget, LFV och flygbolaget.

och

utveckla

”Flygräddningsinstruktioner,
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Pröva den nya länsgemensamma kommunikationsplanen och samverkan
mellan räddningsledning och informatörer.

2.4 Övergripande mål
Det övergripande målet för övningen är att deltagande aktörer ska ha uppnått
•

en grundläggande förmåga att utbyta information i syfte att skapa gemensam
lägesuppfattning,

•

en grundläggande förmåga att förmedla information internt och externt,

•

en god förmåga att samverka på systemledningsnivå3 vid en allvarlig olycka
som drabbar länet samt

•

en mycket god förmåga att samverka på skadeplats.

3 Syfte och mål för övade aktörer
3.1 Bergs kommun
Syfte
Öva tjänstemannastaben samt central POSOM-grupp i hanteringen av en situation
där flera individer med lokal anknytning till Bergs kommun skadas eller avlider
till följd av en flygolycka.
Mål
• Grundläggande förmåga att analysera en händelse och bedöma om den utgör
en extraordinär händelse.
• Grundläggande förmåga att inhämta information om en händelseutveckling i
omvärlden.
• God förmåga att hantera intern och extern krisinformation, samt att emot och
lämna information
• Mycket god förmåga att fatta beslut och få det verkställt

3.2 Bräcke kommun
Syfte
Öva kommunens krisledningsgrupp, informationstjänst samt POSOMledningsgrupp vid kris i hanteringen av en situation där flera individer med lokal
anknytning till Bräcke kommun skadas eller avlidit till följd av en stor
händelse/flygolycka. Utöver detta skall rutiner för arbetet ses över med
erfarenheter från övningen som bas.

3

Med systemledningsnivå avses den ledningsnivå som leder hela myndighetens verksamhet
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Mål
• Grundläggande förmåga att analysera en händelse och bedöma om den utgör
en extraordinär händelse.
• Grundläggande förmåga att inhämta information om en händelseutveckling i
omvärlden.
• God förmåga att hantera intern och extern krisinformation, samt ta emot och
lämna information
• God förmåga att kommunicera krisinformation till dem som vistas i
kommunen
• Mycket god förmåga att fatta beslut och få det verkställt

3.3 Försvarsmakten, Fältjägargruppen
Syfte
• Öva samverkan med civila aktörer
• Få verka i rollen med att stödja samhället
• Få insikt i samhällets resurser för olyckor
Mål
•
•
•

Militär insatschef (MIC) ska ha en god färdighet att samverka med civila
aktörer under en räddningsinsats
Övningsdeltagarna ska ha en grundläggande kunskap om samhällets
resurser för stora olyckor
Den militära enheten ska ha en god förmåga att stödja räddningsinsatsen

3.4 Jämtlands läns landsting
Syfte
Utveckla landstinget i Jämtlands förmåga att hantera en större allvarlig händelse.
Övergripande mål4
• Förbättra den särskilda sjukvårdledningen på regional och lokal nivå
genom att arbeta efter den nya regionala kris- och katastrofmedicinska
planen.
Delmål
• Stabsmetodik- roller, ansvar och uppgifter
• Samordning av egen verksamhet samt samverkan med andra aktörer
externt
• Informationshantering
• Prehospital akutsjukvård på skadeplats inkl. sjukvårdsgrupper från både
specialist- och primärvård

4

Målen är inte formulerade enligt övnings målformulering. Landstingets mål är formulerade enligt
en gemensam standard för att kunna jämföra olika landsting.
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”Surge capacity” = Förmåga att skapa ett genomflöde av stort antal
drabbade inom akutområdet

3.5 Krokoms kommun
Syfte
Pröva barn- och utbildningsförvaltningens samt Ängeskolans krisplaner med stöd
av en reducerad kommunstab.
Mål
Barn och utbildningsförvaltningen
• Att kunna stödja drabbad skola med krisledning
• Att koordinera information internt och externt
• Att samverka med kommunens krisledningsstab
Änge skola
• Att kontrollera att befintliga planer fungerar
• Att samverka med högre ledning
• Att kontrollera att materiel för ”sorgearbete” finns tillgängligt enligt
planerna
Kommunens krisledningsstab
• Stödja förvaltningsstab

3.6 LFV, Åre-Östersunds flygplats
Övergripande syftet för Åre Östersund Airport är att öva flygplatsledningens,
flygbolagens samt övriga terminalaktörers agerande vid en särskild händelse.
Dessutom ska flygplatsens operativa räddningstjänst övas.
Syfte
•
•
•
•
•
•
•

Pröva ledningsfunktionens interna arbetsfördelning enligt plan
Öva samverkan mellan terminalaktörer
Öva informationsspridning
Öva samordning mellan flygplatsledning och flygbolag
Öva och pröva samverkan mellan LFV och externa aktörer
Öva räddningsorganisations standardrutiner, inklusive larmvägar och
utlarmning, samverkan med andra aktörer på olika ledningsnivåer samt
upprättande av stor skadeplats.
Flygtrafikledningen ska öva checklistor och bekräfta dess funktionalitet
eller ge förslag på förändringar

Mål
Terminalen
• grundläggande förmåga att hantera trycket från media och allmänhet som
uppstår till följd av olyckan
• god förmåga att leda samordningen av aktörerna på terminalen
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god förmåga att leda det interna arbetet inom flygplatsen
god förmåga att samverka med andra aktörer på terminalen

Räddningsorganisationen
• god förmåga att samverka med övriga aktörer på skadeplats
• god förmåga att tillsammans med andra aktörer bedriva räddningsarbete
på en stor skadeplats
Flygtrafikledningen
• flygledaren ska ha en grundläggande kunskap om gällande ”Flygräddningsinstruktioner Åre/Östersund Airport”
• flygledaren ska ha en mycket god färdighet att agera enligt grön, gul och
röd checklista

3.7 Länsstyrelsen i Jämtland
Syfte
• Öva larm av TiB samt dennes initiala åtgärder
• Öva uppstart av krisledningsorganisationen i tillämpliga delar
• Belysa länsstyrelsens kommunikation och gränssnittet mellan
länsstyrelsens ledningsplats och samverkansledning (Certus)
• Belysa länsstyrelsens roll i en samverkansledning (Certus)
• Belysa länsstyrelsens roll vid en stor olycka, framförallt avseende
informationssamordning
Mål
•

Tjänsteman i beredskap (TiB) ska kvittera larmet till SOS inom 10
minuter.
Länsstyrelsen ska
• kunna påbörja arbete 30 minuter efter beslut om igångsättning
• ha en god förmåga att fatta erforderliga beslut.
• ha en god förmåga att samordna information till allmänhet och media
• ha en god förmåga att sammanställa en regional lägesbild

3.8 Räddningstjänsten Jämtland
Syfte
• Att praktiskt öva snabb uppstart och etablering samt arbetet på skadeplats
• Att praktiskt öva ledning och samverkan med framförallt LFV, polis och
sjukvård på skadeplats.
• Att praktiskt öva snabb uppstart och etablering av bakre ledning/stab
(Certus)
• Att praktiskt öva ledning och samverkan med framförallt polis och SOS på
systemledningsnivå.
• Bekräfta haveriinstruktionens funktionalitet och ge förslag till förändringar
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Mål
Skadeplatsorganisation och dess personal ska ha en
• god förmåga att samverka med övriga aktörer på skadeplats.
• god förmåga att bygga upp skadeplatsens ledningsorganisation utifrån
”Skadeplatsledning för Norra Jämtlands räddningstjänst”
• god förmåga att bygga upp och betjäna samlingsplats för skadade.
• god färdighet i prehospitalt akut omhändertagande5 enligt principen LABCD.
Staben och dess personal
• inre befäl ska ha en god färdighet att analysera en händelseutveckling och
kunna ta beslut om att anpassa ledningsorganisationen därefter.
• ska ha en god förmåga att samverka med andra aktörer framförallt inom
Certus-konceptet.
• mycket god förmåga att stödja skadeplatsledningens arbete.

3.9 Peab AB
Syfte
• Utveckla Peabs krisorganisation genom att identifiera brister och utveckla
vår checklista.
• Öva Peabs krisorganisation storskaligt
• Öva en händelse som kräver samverkan med fler aktörer än
blåljusmyndigheter.
• Öka kompetensen i Peabs krisorganisation avseende samhällets och andra
aktörers krishanteringsförmåga.
• Öva att hantera mer än en händelse i krisorganisationen.
Mål
•
•
•

Lokala krissamordnare (LKS) ska uppnå en grundläggande kunskap och
färdighet i hantering av olyckan.
Krisorganisationen ska ha en god förmåga att hantera olyckan.
Informationsfunktionen ska ha en mycket god förmåga att hantera olyckan.

3.10 Polismyndigheten i Jämtland
Syfte
• Öva uppstart av egen stabsorganisation inkluderande planering för stabsöverlämning.
• Vidmakthålla och utveckla polisens förmåga att samverka i krishanteringsorganisationen.
• Öva katastrofregistrering
5

Avser allt akut omhändertagande utanför sjukhus, av person med sjukdom eller skada oavsett
hjälparens medicinska kompetens.
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Mål
Ledningsstaben
• enskild stabsmedlem skall ha god färdighet att arbeta i stab.
• staben skall ha god förmåga att samarbeta i en samverkansstab
• staben skall ha mycket god förmåga att samarbeta med LKC samt yttre
personal.
Länskommunikationscentralen (LKC)
• LKC skall ha en god förmåga att inledningsvis leda och att sedan stödja de
operativa resurserna.
• enskild operatör skall ha en mycket god färdighet att dokumentera och
systematisera insatsen i KC-polis.
• enskild operatör skall ha en mycket god färdighet att upprätthålla och
vidmakthålla kommunikationskanaler (polisradio).
Arbete på skade-/insatsplats
• god färdighet att avspärra.
• god färdighet att registrera skadade samt oskadade.
• mycket god förmåga att samverka med andra aktörer på skadeplats.
• mycket god färdighet att använda polisiär kommunikationsutrustning.
Informationsenheten
• god förmåga att i stab och på skadeplats upprätthålla mediekontakt.
• mycket god förmåga att informera internt samt externt.

3.11 SAS Ground Services (SGS)
Syfte
• Säkra interna larmprocedurer mellan SGS OSD och CPHOP. (Operation
Control Center Köpenhamn)
• Säkra interna notifieringsprocedurer mellan SGS OSD och Emergency
Control Center Frösundavik
• Säkra larm listor för personal
• Öva samordning mellan LFV och SAS av pressmeddelanden och
information.
• Upprätta och dokumentera var ledningscentral skall etableras på
flygplatsen för LFV/SAS.
• Fastställa lokaler för; Passagerar- och anhörig center samt för besättning,
vilket ska göras i samråd med LFV samt dokumenteras
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3.12 SOS Alarm AB
Syfte
• Öva uppstartskede och larmfas för SOS-centralens operatörer och lokal
ledning.
• Belysa roll och arbetsfördelning internt för SOS-centralen
• Praktiskt öva sin egen roll i en större händelse
• Utvärdera egna ledningsprinciper och eget stabsarbete.
• Se att innehåll gällande planer och instruktioner hos SOS Alarm är
uppgjorda och inmatade på ett sätt som stämmer överens med avtal och
förväntningar från samarbetspartners och kunder
Mål
•
•
•
•

Personalen ska ha en mycket god färdighet att verka i sin roll som SOS
operatör.
SOS operatören ska ha en god kunskap om ”Flygräddningsinstruktioner
Åre/Östersund airport”.
SOS centralen ska ha en mycket god förmåga att samverka med de aktörer
som deltar i arbetet på skadeplats.
SOS centralen ska ha en mycket god förmåga att samverka med de aktörer
som finns representerade på systemledningsnivå i CERTUS.

3.13 Strömsunds kommun
Syfte
• Öva lokal hantering av större olycka som berör viss en grupp av
kommuninnevånare.
• Öva delar av kommunens krisledningsgrupp och informationsverksamhet
• Öva POSOM gruppen
Mål
•
•
•

Grundläggande förmåga att analysera en händelse och bedöma om den
utgör en extraordinär händelse.
Grundläggande förmåga att inhämta information om en
händelseutveckling i omvärlden.
God förmåga att samverka med andra verksamhetsdelar inom kommunen

3.14 Svenska kyrkan
Syfte
• Öva larmlista och telefonkedja
• Öva samverkan mellan Frösö och Östersunds församlingar
• Öva samverkan och hantering av psykosociala konsekvenser av en
flygolycka tillsammans med POSOM i Östersunds kommun
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3.15 Sveriges Radio Jämtland
Syfte
Öva beredskap för att hantera stora nyhetshändelser i skarpt läge samt upprätta en
handlingsplan för stora nyhetshändelser som kan användas praktiskt.
Mål
•
•
•
•
•

God kunskap om vilken information som är viktig vid en större händelse
God
kunskap
i
att
särskilja journalistiskt
material
och
myndighetsinformation
God förmåga att samverka på skadeplats
God förståelse hos övriga aktörer i övningen för Sveriges Radios
roll/roller vid kriser/stora nyhetshändelser
Förmåga att anpassa och vid behov förändra redaktionens organisation och
arbetsfördelning efter aktuellt läge

3.16 Åre kommun
Syfte
• Prova krisledningens och räddningstjänstens förmåga att hantera en stor
olycka i länet där Åre kommun är specifikt drabbad.
• Pröva den interna larmkedjan.
• Pröva den länsgemensamma kriskommunikationsplanen
Mål
•

Kommunens krisledningsorganisation ska ha en god förmåga att hantera
samverkan och information i samband med en stor olycka.

3.17 Östersunds kommun
Syfte
• Öka kommunledningsgruppens förmåga att genom samverkan med andra
aktörer hantera en allvarlig händelse som inträffar i det geografiska
området.
• Öka informationsgruppens förmåga att genom samverkan med andra
aktörer sprida relevant information om en allvarlig händelse som inträffar i
det geografiska området.
• Testa den regionala informationsplanen.
• Öka POSOMs ledningsgruppsförmåga och genom samverkan med andra
aktörer få igång en organisation för psykosocialt omhändertagande av
drabbade.
• Öva samverkan med andra organisationer/enheter som är inblandade i ett
omhändertagande.
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Mål
Kommunledningsgruppen ska ha en
• god förmåga att analysera en händelse och bedöma om den utgör en
extraordinär händelse6.
• grundläggande förmåga att samverka med andra ledningsfunktioner i
samhället utifrån sitt geografiska områdesansvar under en krishändelse.
Informationsenheten ska ha en
• god förmåga att kommunicera krisinformation till dem som vistas i
kommunen.
• grundläggande förmåga att samverka med andra aktörer om
informationsspridning vid en krishändelse.
POSOM ledningsgrupp ska ha en
• grundläggande förmåga att inhämta information om en händelseutveckling i kommunen och därefter kunna fatta beslut om insats.
POSOM stödgrupper ska ha en
• grundläggande förmåga att samverka med andra resurser i samhället vid
en kris.
• god förmåga att organisera ett ”kriscentra” i samverkan med andra
samhällsresurser.
Barn- och utbildningsförvaltningens – förvaltningsledning
• ledningsgruppen ska ha grundläggande förmåga att samordna
förvaltningens krisarbete under en allvarlig händelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Miljö och hälsa ska ha en
• grundläggande förmåga att hantera en händelse som kan påverka viktig
infrastruktur.
Någon eller några skolors krisgrupper
• skolornas krisgrupper ska ha god förmåga att organisera ett krisstöd för sin
verksamhet.
Jämtlands gymnasieförbund
• krisgruppen ska ha god förmåga att organisera ett krisstöd för sin
verksamhet.

4 Övningsorganisation
4.1 Bemanning
Under övningsdagen den 20 april ser övningsledningsorganisationen ut enligt
följande.

6

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Övningsansvarig
Övningsledare
Utvärderingsledare
Lokal övningsledare
nedslagsplats
Bitr. lokal övningsledare
nedslagsplats

Lokal övningsledare Certus
Spelledare ”övriga världen”
Spelledare allmänheten
Spelledare anhöriga
Lokala utvärderare
Marköransvarig
Bitr. marköransvarig
Observatörsansvarig
skadeplats
Besöksvärd
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Staffan Edler, Länsstyrelsen
Karl-Arne Karlsson, Länsstyrelsen
Thomas Bengtsson, MSB
Carl-Göran Blom, LFV
Leif Ekström, Räddningstjänsten Jämtland
Patrik Filén, Polismyndigheten
Staffan Isberg, Landstinget
Johnny Rösth, Försvarsmakten
Joakim Mattsson, Polismyndigheten
Sören Backman, Polismyndigheten
Anna Olofsson, MIUN
Anders Moberg, Polismyndigheten
Namn och aktör presenteras i Utvärderingsbestämmelser
Carin Nordström, Landstinget
Ingbritt Bengtsson
Roine Johansson, Miun
Lars Erlandsson, LFV

4.2 ”Övriga världen”
”Övriga världen” gestaltar de aktörer som inte deltar i övningen, men som någon
av övningen aktörer vill kommunicera med. Motspelet bemannas av personal från
övningens aktörer.

4.3 Allmänhetsgruppen
Under övningen kommer en grupp människor att gestalta allmänheten med
uppgift att lyssna på webbradio, läsa hemsidor och respondera på innehållet till
övningen aktörer. Allmänheten bemannas med studenter och personal från
Mittuniversitetet.

4.4 Anhöriggruppen
Under övningen kommer en grupp att gestalta anhöriga till passagerare på
flygplanet. Gruppen bemannas med personal från Polismyndigheten, landstinget
och Östersunds kommun och ska i första kan kommunicera med polisen,
landstinget och kommunerna.

5 Scenario
Scenariot kommer att bestå av en flygolycka i anslutning till Åre-Östersunds
flygplats. Detaljscenariot presenteras i ”Övningsledningsbestämmelser”.
Övningen inleds med att ett plan ”försvinner” vilket medför utlarmning enligt
förmodat haveri med okänd nedslagsplats. Syftet med detta är att testa den gula
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checklista. Räddningsenheter samlas då på en eller flera tillfälliga brytpunkter. I
ett senare skede ”återfinns” planet och övergång sker då till röd checklista det vill
säga haveri med känd nedslagsplats.

6 Övningstekniska ingångsvärde
Avlidna passagerare kommer att gestaltas av trästockar. Inga skadade passagerare
kommer att transporteras fysiskt till någon vårdinrättning utan spelet fortsätter
med skadekort.
Försvarsmakten har normalt sätt begränsade resurser för att stödja en
räddningsinsats. Tisdagen den 20 april bedriver Fältjägargruppen en
utbildningsdag för sjukvårdspersonal och bandvagnsförare.

7 Ekonomi och underhållstjänst
Länsstyrelsen svarar för gemensamma kostnader t.ex. busshyra. Länsstyrelsen
bekostar fika samt lunch för samtliga heldagsengagerade motspelare samt
markörer.

8 Säkerhet och arbetsmiljö
8.1 Säkerhetsbestämmelser
Övergripande säkerhetsbestämmelser för övning Amalia är:
• All kommunikation, skriftlig som muntlig, ska föregås av ”övning Amalia”.
• Vid behov av att avbryta hela övningen ska övningsledningen kontaktas.
• Beslut om att avbryta övningen fattas av övningsledaren.
• Om en skarp olycka inträffar inom ramen
kommunikationen inledas med orden ”skarp olycka”.

för

övningen

måste

Säkerhetsbestämmelser för nedslagsplatsen måste delges all personal som ska
vistas inom flygplatsområdet. Lokala övningsledare ansvarar för att den övade
personalen delges innan övning. Marköransvarig ansvarar för att alla markörer
delges bestämmelserna innan övning. Besöksvärden ansvarar för att besökarna
delges relevant information. Lokala utvärderare delges av utvärderingsledaren.
Observatörer från MIUN delges av Roine Johansson. Se bilaga 1.
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8.2 Tillträde till flygplatsen
Personal som behöver tillträde till flygplatsområdet (skadeplats) och inte tillhör
övade enheter måste få ett särskilt inpasseringstillstånd. Lokal övningsledare eller
motsvarande anmäler namn och syfte med inpasseringen till carlgoran.blom@lfv.se senast den 15 april. Den personal som avses är i första hand
• Observatörer från MIUN
•

Personal från Peab

•

Reportrar från SR Jämtland som eventuellt rapporterar från skadeplats

•

Filmteam från MSB

8.3 Utmärkning av personal
All personal i anslutning till skadeplats som inte är övad eller är markör ska
märkas ut. Utmärkningen består av varselväst med texten ”övningsledningen”,
”utvärderare” eller motsvarande alternativt ”blågult” band runt en arm. Personal
tillhörande besöks programmet behöver inte märkas ut då dessa uppträder samlat.

9 Sambandstjänst
9.1 Sambandskatalog
Sambandskatalogen innehåller de sambandsvägar som ska användas under
övningen. Aktörerna har lämnat uppgifter på telefon- och faxnummer, epostadresser och hemsidor. Eventuella lösenord anges också. Se bilaga 2.

9.2 WIS
Övade myndigheter förutsätts använda WIS för informationsdelning. Varje
myndighet skapar en egen dagboksflik som döps till ”utdelad övning Amelia”,
som delas ut till övriga deltagande myndigheter. Under övningsdagen kan support
erhållas från MSB:s WIS-support.

10 Information och media
10.1 Kontakter med media
Länsstyrelsen svarar för den övergripande informationen angående övningen till
media. Länsstyrelsen med understöd av LFV kommer att anordna en pressvisning
av skadeplatsen. Deltagande aktörer har möjlighet att ta egna mediakontakter i
syfte att marknadsföra den egna organisationen.
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10.2 Sveriges Radio Jämtland
Sveriges Radio Jämtland kommer att sända över webben, vilket kan avlyssnas av
alla deltagande aktörer. Lösenord för webbsändningen återfinns i
sambandskatalogen.

10.3 Besök
Övningen kommer att följas av ett antal särskilt inbjudna gäster. Besöksprogram
framgår av bilaga 3.

10.4 Filmning
Övningsdagen kommer att filmas av personal från MSB:s 90 sekunders redaktion.
Syftet med filmningen är att producera ett inslag till ”90 sekunder”, en
utbildningsfilm för övningsplanering samt en film som beskriver
planeringsprocessen vid regionala samverkansövningar. Filmtemat återkommer
under våren för kompletterande inspelningar.

11 Utvärdering
Övningen kommer att utvärderas på olika sätt med fokus på
• Planeringsprocessen inför övningen.
•

Övningens genomförande, format och upplägg.

•

Övningens övergripande mål och syfte

• Aktörernas delmål
Varje aktivitet (samverkansseminarieövningen, övningsdagen, seminariedagen)
kommer att utvärderas genom att övningsdeltagare kommer att få fylla i korta
enkäter. Under övningsdagen kommer lokala utvärderare att följa en
befattningshavare eller funktion för att utvärdera delmål. Mittuniversitetet
kommer att ha observatörer på olika ställen för att framförallt utvärdera övningens
syften.
Detaljerade
bestämmelser
för
utvärderingen
återfinns
i
”Utvärderingsbestämmelser”. Utvärderingsledare är Thomas Bengtsson, MSB.

