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1.

Inledning

1.1.

Syfte med dokumentet

Dokumentet skall ses som ett komplement till ”Övningsbestämmelser för
genomförandet”. För att få en helhetsbild av övningen måste dokumenten
läsas parallellt. För att bibehålla övningsmomentet för de övade, får
spridning av detta dokuments innehåll enbart ske mellan övningsledningen
och lokala övningsledare.

2.

Telefonmöten under övningen

Inför och under övningen kommer ett reflektionsmöte och LÖL-möte
hållas. Vid reflektionsmötet deltar övningsdeltagare, lokala övningsledare
och övningsledningen. Vid LÖL-mötet deltar övningsledning och lokala
övningsledare. Mötena äger rum över Lync/Skype/telefon. Mötesinbjudan
skickas per epost till LÖL. LÖL ansvarar för att bjuda in övningsdeltagarna
till reflektionsmötet.

2.1.

Agenda reflektionsmöte

•

Upprop

•

Reflektion laget runt. Möjlighet att lyfta reflektioner
övningsfrågeställningarna, om särskilda problem uppmärksammats
eller oklarheter som behöver belysas. Specifika frågor till enskild
aktör hänvisas till samverkanstiden onsdagar 08:00-12:00.

2.2.

Agenda LÖL-möte

•

Upprop

•

Övningstekniska erfarenheter från veckan innan (struktur,
övningslogistik etc)

•

Behov av övningstekniska förändringar inför kommande vecka?

2.3.

Mötestider

Möte

Datum

Tid

Syfte med mötet

LÖL-möte

4/11 (v 44)

11:00

Avstämning inför vecka 45

Reflektionsmöte

11/11 (v 45)

10:00-11:00

Möjlighet att diskutera frågor,
oklarheter och reflektioner
som lyfts under
övningstillfället.
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Möte

Datum

Tid

Syfte med mötet

LÖL-möte

11/11 (v 45)

11:00 alt. i direkt
anslutning till
reflektionsmötet

Fånga upp behov av
övningstekniska justeringar
och avstämning inför v 46.

Reflektionsmöte

18/11 (v 46)

10:00-11:00

Möjlighet att diskutera frågor,
oklarheter och reflektioner
som lyfts under
övningstillfället.

LÖL-möte

18/11 (v 46)

11:00 alt. i direkt
anslutning till
reflektionsmötet

Fånga upp behov av
övningstekniska justeringar
och avstämning inför v 47.

Reflektionsmöte

25/11 (v 47)

10:00-11:00

Möjlighet att diskutera frågor,
oklarheter och reflektioner
som lyfts under
övningstillfället.

LÖL-möte

25/11 (v 47)

11:00 alt. i direkt
anslutning till
reflektionsmötet

Fånga upp behov av
övningstekniska justeringar
och avstämning inför v 48.

Reflektionsmöte

2/12 (v 48)

10:00-11:00

Möjlighet att diskutera frågor,
oklarheter och reflektioner
som lyfts under
övningstillfället.

3.

Övningsorganisation

3.1.

Övningsledning

Övningsledningsorganisationen under genomförandet återges i
Övningsbestämmelser för genomförandet.

3.2.

Uppgifter för lokala övningsledare

För att stödja lokala övningsledare (LÖL) i sitt arbete beskrivs nedan
punkter som kan, bör eller måste göra i samband med övningen.
3.2.1.

•

Före vecka 45

Informera om övningen inom den egna organisationen
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•

Sprid Övningsbestämmelser för genomförandet till
övningsdeltagare

•

Boka upp övningsdeltagare

•

Boka lokaler och logistik

•

Delta i LÖL-möte (Lync/Skype) 4/11 kl 11:00.

3.2.2.

Under vecka 45-48

•

LÖL tar ut uppgiften i WIS ger till de övande.

•

Under veckan stödjer LÖL de övande, deltar vid diskussioner och
riktar upp vid behov.

•

När veckan är slut ger de övande svaren till LÖL som lämnar in
dessa i WIS.

•

Förmedla kontakter mellan övande vid behov. Vara tillgänglig under
samverkanstid onsdagar 08:00-12:00.

•

Håll en genomgång efter övning

•

Delta i reflektionsmötet och LÖL-möten varje fredag.

3.2.3.

Efter övningen

3.2.4.

Efter övningen

•

Efter sista planeringskonferensen så ska lokala övningsledare fylla i
utvärderingsenkäten för planeringsprocessen.

•

Distribuera enkäten för v 45-48 till deltagarna.

•

Bjuda in deltagarna till utvärderingsseminarium som hålls den 16
februari.

•

Den lokala övningsledaren ska svara på remissen av
utvärderingsrapporten för respektive aktör.

4.

Scenario

4.1.

Grundscenario

Övningens grundscenario återfinns i bilaga 1.

4.2.

Moment larmövning plus vecka 45-48

Momentbeskrivning för larmövningen återfinns i bilaga 2.
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Moment och inspel som ska lösas under vecka 45 återfinns i bilaga 3.
Moment och inspel som ska lösas under vecka 46 återfinns i bilaga 4.
Moment och inspel som ska lösas under vecka 47 återfinns i bilaga 5.
Moment och inspel som ska lösas under vecka 48 återfinns i bilaga 6.

5.

Utvärdering

5.1.

Utvärderingsmetod

5.1.1.

Vad ska utvärderas?

Övningen utvärderas med fokus på:
•

Planeringsprocessen inför övningen.

•

Övningens genomförande, format och upplägg.

•

Resultatet från aktörernas redovisningar under övningen

5.1.2.

Hur ska det utvärderas?

Utvärderingen planeras av utvärderingsledaren och består av enkäter,
observationer och dokumentation. Alla deltagare kommer att få möjlighet
att fylla i enkäter. Enkäterna syftar till att ta reda på deltagarnas
uppfattning om övningens genomförande. Det kommer att vara en enkät för
planeringsprocessen och den ska besvaras av samtliga som deltagit i
övningsplaneringen. Det kommer vara en enkät för övningsveckorna 45-48.
Larmövningen kommer att utvärderas separat genom att undersöka
larmkvittensen från SOS Alarm, närvaro under larmövningens möten, samt
kontakt med lokala övningsledare. Enkäterna kommer att skickas från
utvärderingsledaren till lokala övningsledare som distribuerar ut enkäten
till övningsdeltagarna samt samlar in och skickar tillbaka dessa till
utvärderingsledaren.
Utvärderingens resultat presenteras i en utvärderingsrapport. Som en del i
erfarenhetshanteringen kommer en utvärderingskonferens att genomföras
den 16 februari 2017.
5.1.3.

Tidsplan

En preliminär tidsplan för hur utvärderingsrapporten ska tas fram kan
beskrivas enligt följande:
•

Enkät för planeringsprocessen skickas ut v 43.

•

Enkät för larmövningen skickas ut v 45.
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•

Enkät för v 45-48 skickas ut v 46

•

Remissutgåva av utvärderingsrapporten skickas ut den 1 februari

•

16 februari är det utvärderingskonferens samt den sista dagen att
yttra sig om rapporten.

•

Slutrapporten fastställs av länsstyrelsen och skickas ut till aktörerna
24 februari

Sida 1 av 8
2016-10-25
Bilaga 1 till
Övningsledningsbestämmelser

Grundscenario Regional övning Ångerfylld 2016

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 / Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Sida 2 av 8
2016-10-25

Innehållsförteckning
Ramfaktorer ......................................................................................................3
Tidsförhållanden ...........................................................................................3
Geografi .........................................................................................................3
Förhistoria ....................................................................................................... 4
Väder och hydrologi ..................................................................................... 4
Hällbydammen ............................................................................................. 4
Startläge 12 september 2016 ............................................................................ 4
Väder ............................................................................................................ 4
Väderprognos för kommande dagar..........................................................5
Hydrologi och magasinsläge .........................................................................5
Kommunikationer .........................................................................................5
IT och telefoni ............................................................................................5
Elförsörjning ..............................................................................................5
Transportinfrastruktur ..............................................................................5
Läget hos aktörerna...................................................................................... 6
Händelseutveckling ......................................................................................... 6
Ramfakta Hällbydammen ................................................................................ 8
.......................................................................................................................... 8

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Sida 3 av 8
2016-10-25

Ramfaktorer
Tidsförhållanden
Scenariot utspelar sig under september månad.
Spelad tid för övningsvecka 45 är måndag den 12 september 2016. Allvarliga
problem vid Hällbydammen identifieras under övningsmomentet. (Larmnivå
fara för dammhaveri).
Spelad tid för övningsveckorna 46, 47, 48 är den 14 september 2016.

Geografi
Scenariot utspelar sig i Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommun i
Västernorrlands län och i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Den damm
som berörs är Hällbydammen i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks
kommun (Åselegrenen av Ångermanälven).
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Förhistoria
Väder och hydrologi
Sommaren har varit ovanligt blöt i norra Sverige. Under juni inträffade en
varm och stabil vecka, men sedan har västvinden fört med sig vädersystem
från Atlanten som gett måttlig men ihållande nederbörd. På grund av relativt
få soltimmar har temperaturerna hållit sig under de normala.
Sensommaren har varit regnrik med ovanligt höga tillrinningar. SMHI har
vid ett flertal utfärdat varning klass 1 för höga flöden i små och stora
vattendrag under sommaren och magasinen är välfyllda. En varm period i
augusti ger något avtagande tillrinningar.

Hällbydammen
Under sommarsemestrarna har mätningar i Hällbydammen visat på ett ökat
läckage genom dammen. Dammen hålls under uppsikt men alla andra tecken
pekar på att läget är stabilt.
Torsdagen den 9 september uppmärksammas att det sipprar fram lite
grumligt vatten på nedströmssidan av dammen. Under fredagen anländer
experter till dammen och beslut tas att dammen ska patrulleras och
kontrolleras 3 gånger per dygn för att ha uppsikt över händelseförloppet.
Läget är oförändrat under helgen.

Startläge 12 september 2016
Väder
I början av september svänger väderläget plötsligt och ett kraftigt högtryck
växer in från Ryssland. Det blir värmebölja längs med Norrlandskusten med
över 27 grader ett par dagar i följd. Ett lågtryck lyckas tillslut pressa bort
högtrycket och de stora temperaturskillnaderna gör att lugnet byts ut mot ett
rejält åskoväder natten till den 12 september. Stora regnmängder faller i
samband med åskovädret, men prognoserna har varit osäkra gällande exakt
var regnet ska hamna. I Åsele uppmätts 97 mm på ett dygn men
radarsekvenser vittnar om att regnet varit ännu mer intensivt längre
västerut.
Till följd av åskovädret går SMHI ut med en klass III varning för extremt
höga flöden i små och medelstora vattendrag i Västerbottens läns inland,
Jämtlands län och Västernorrlands län. Översvämningarna kan nå klass 3
flöden under måndag den 12 september och tisdag 13 september. Enligt
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SMHI kan de höga flödesnivåerna leda till vattenfyllda vägar och källare som
svämmar över.

Väderprognos för kommande dagar
Åskan har mattats av under natten och den varma luften har pressats bort av
svalare väder. Måndag den 12 september råder växlande molnighet och ca 18
grader i Ångermanland och östra Jämtland. Tisdag den 13 september väntas
ett nederbördsområde västerifrån. Regnet rör sig långsamt över södra
Norrland de kommande dagarna och det kan lokalt blir stora
nederbördsmängder. Temperaturen håller sig runt 16 grader. Vädret väntas
vara ostadigt framöver.

Hydrologi och magasinsläge
Magasinsfyllnaden i hela Ångermanälven är nästan 95% och innan åskregnen
har vattenföringen i älven motsvarat ungefär tillrinningen. Dygnet den 12
september ökas vattenföringen i älvarna för att möta den ökade tillrinningen.
Nu går det 100 m3/s från Tåsjön i Fjällsjöälven, 30 m3/s från Rörströmssjön,
50 m3/s från Vojmsjön, 120 m3/s i Malgomaj och 270 m3/s i Hällby. I
Ramsele går 120 m3/s och nere i Sollefteå är vattenföringen 650 m3/s. Ytorna
på magasinen i fjällvärlden är stigande.

Kommunikationer
IT och telefoni
Under natten mellan den 11-12 september slår åskovädret ut telefonin i ett
område mellan Gulsele och Åsele. Telefonistörningen är åtgärdad vid 09tiden den 12 september.

Elförsörjning
Inga kända störningar i nuläget.

Transportinfrastruktur
Vägtrafik

På grund av den stora nederbörden som kommit under natten till den 12
september är flertalet vägar av det mindre vägnätet (enskilda vägar) inte
farbara. Därutöver är även väg 985 mellan Junsele och Ruske, väg 911
mellan Edenforsen och Grundtjärn, väg 967 vid Omsjö efter Storsjön är
avstängda. Det är även stora problem med översvämmade vägar vid
Bollstabruk, 774, 777 och 775. Norr om Hällbymagasinet finns
framkomlighetsproblem på riksväg 90 och mindre enskilda vägar.
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Flygtrafik

Flygtrafiken ej påverkad.

Tågtrafik

Järnvägen mellan Forsmo och Hoting är avstängd.

Läget hos aktörerna
Kramfors kommun: När kommunen övar är startlägesinformationen om att
vägar i Bollstabruk översvämmats borttagen av övningstekniska skäl.
Informationen om att vägar i Kramfors översvämmats vid startläget är
endast aktuell för övriga övningsdeltagare.
Vattenregleringsföretagen: Övar med egen information om vattennivåer i
älven efter förutsättningar som bättre passar deras övande.

Händelseutveckling
Natten mellan söndagen den 11 september och måndagen den 12 september
kommer ett mycket kraftigt skyfall in över Åselegrenen av Ångermanälven.
Åska och skyfall slår ut kommunikationen mellan driftcentralen i Sundsvall
och Hällbydammens anläggning. Fast telefoni och mobilnätet påverkas av
ovädret och fungerar inte under natten. Vakthavande kallas ut till
anläggningen via Rakel, men när han har kört en bit från hemmet blir vägen
oframkomlig och det visar sig omöjligt att ta sig fram till anläggningen. Han
meddelar detta till driftcentralen som gör allt för att få tag på någon annan
som kan åka till Hällby. Eftersom telefonerna inte fungerar och den
Rakeltelefon som finns är hos vakthavande finns ingen att få tag på i
närområdet. Driftcentralen får tag på personal i en närliggande vaktgrupp
men på grund av avstånd och framkomlighetsproblem dröjer det tills någon
är på plats i Hällby.
Vid ankomst till Hällby kl 06:30 konstateras att aggregatet har löst ut så att
inget vatten avbördas från anläggningen, magasinet har stigit så att det
närmar sig dämningsgräns samtidigt som det nu rinner vatten genom
dammen. Kl 06:36 ringer vakthavande ingengör SOS Alarm för att aktivera
larmkedjan enligt larmkategorin fara för dammhaveri. Larmkonferensen
hålls kl 06:50. Då informerar Uniper om vad som inträffat. Länsstyrelsen
Västernorrland tar över samordningsansvar för händelsen och bjuder in till
ett regionalt samverkansmöte som hålls kl 08:00. Under mötet förmedlas
information till övriga aktörer och eventuella behov av samordning och
inriktning diskuteras. Beslut tas om att tillsvidare hålla dagliga
samverkansmöten för lägesuppdatering.
Nästa regionala samverkansmöte hålls tisdagen den 13/9 kl 11:00. Uniper
uppdaterar om läget, att de arbetar med att stävja problemen men att det är
en fortsatt ökad genomströmning av vatten genom dammen.
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Genomströmningen av vattnet f0rtsätter öka under natten till den 14
september. Kl 07:30 den 14 september gör Uniper bedömningen att läget är
så allvarligt att dammen håller på att haverera. 07:35 kontaktas SOS Alarm
för att larma för inträffat haveri enligt larmkategorin dammhaveri.
När dammenhaveriet inträffar sker en kraftigt ökad genomströmning av
vatten genom dammen. Till följd av haveriet sker en kraftig flödesökning i
älven. Översvämningen som sker leder till att magasinet i Gulsele snabbt
stiger och dammen går till sekundärhaveri. Flodvågen rör sig nedström och i
takt med en fortsatt flödesökning väntas även resterande dammar nedströms
gå till sekundärhaveri.
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Ramfakta Hällbydammen

Dammanläggningen är konsekvensklassificerad som tillhörande
konsekvensklass 1+ enligt RIDAS. Konsekvensklassificering framgår av
dokumentet ”Klassificering av dammanläggning enligt Flödeskommittén och
RIDAS”. Dammanläggningen har klass A enligt miljöbalkens
dammsäkerhetsklass.
Dammanläggningen består av, från vänster strand sett, en fyllningsdamm,
kröndamm, kraftstationsintag, regleringsdamm, kröndamm samt en
fyllningsdamm. Anläggningens totala längd uppgår till 470 m med högsta
dammhöjden 30 m.
Data för befintlig anläggning
Utbyggnadsvattenföring

325 m3/s

Bruttofallhöjd

29,0 m

Dämningsgräns, DG

+292,00 m

Sänkningsgräns, SG

+291,20 m

Utbyggnadseffekt

84 MW

Normalårsproduktion

306 GWh/år

Antal aggregat

1

Regleringsamplitud

0,8 m

Regleringsmagasin

30 Mm3

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

2016-10-25

Sida 1 av 5

Bilaga 2 till
Övningsledningsbestämmelser

Momentbeskrivning Larmövning RÖ Ångerfylld 2016
Syfte och mål med momentet
Syfte
Pröva den nationella larmrutinen vid dammhaveri 1, samt vidare larmning
och genomförande av regionalt samverkansmöte (inriktnings- och
samordningsfunktion) och informationssamordningskonferens.
Mål
God förmåga att ta emot och vidareförmedla larm enligt den nationella
larmrutinen vid dammhaveri och rutinen för samverkan i Västernorrland,
samt initiera fortsatta åtgärder.
Målbeskrivning
God förmåga= Att vid aktuell tidpunkt ta emot larm och förmedla nödvändig
information vidare enligt larmkedjan, samt säkerställa att person med rätt
kompetens deltar vid larmkonferens, regionalt samverkansmöte och
informationssamordningsmöte.
Vidareförmedla larm= Att ta emot förmedla larmet både inom egen
organisation och till de aktörer som ska larmas.
Initiera åtgärder= Förbereda för fortsatt hantering av händelsen i egen
organisation. I initiera ingår att informera egen organisation och se till att
rätt personer från egen organisation deltar vid larmkonferens, regionalt
samverkansmöte och informationssamordningsmöte.
Rutin för regionalt samverkansmöte = Finns beskriven i Samverkan i
Västernorrland – Kriser och olyckor rev 2016 2. Innebär i korthet att
länsstyrelsen kallar de aktörer som bedöms viktiga för hanteringen av den
aktuella händelsen till ett samverkansmöte.

1

Den nationella larmrutinen vid dammhaveri innefattar kedjan från larm från dammägare till SOS
Alarm, fram till larmkonferens.
2
Finns för nedladdning på http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/manniska-ochsamhalle/krisberedskap/geografiskt-omradesansvar/Pages/default.aspx
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Målet uppnått= När rätt aktörer med rätt kompetens deltagit i
larmkonferensen, det regionala samverkansmötet och
informationssamordningsmötet.

Ramfaktorer
Allmänt
Bortsett från information om allvarliga problem vid Hällbydammen är
momentet scenarioneutralt. Momentet innehåller därför inte några
ramfaktorer.
Samtal och meddelanden inom ramen för larmövningen inleds med Övning
Ångerfylld.

Tidsförhållanden
Larmövningen inleds torsdag den 3 november kl 13:30 och håller på till ca
16:00. Tidpunkten hålls hemlig för de övande.

Deltagande aktörer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försvarsmakten (Militärregion nord)
Landstinget Västernorrland
Polismyndigheten
Trafikverket
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
SOS Alarm
Vattenregleringsföretagen
Uniper
Kramfors kommun
Sollefteå kommun
Härnösands kommun
Länsstyrelsen Västernorrland
Jämtlands räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen Jämtland
Länsstyrelsen Västerbotten
Svenska kraftnät

Momentets startläge
Läget vid dammen under startläget: Uniper (dammägare Hällby)
uppmärksammar allvarliga problem vid Hällbydammen.
Övningen inleds med att Unipers lokala övningsledare ger driftledningen på
Uniper information om att de kl 13:30 den 3/11 ska aktivera larmrutinen
fara för dammhaveri.

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

2016-10-25

Sida 3 av 5

Bilaga 2 till
Övningsledningsbestämmelser

Larmkedjan i korthet
Uniper ringer SOS Alarm för att aktivera larm för fara för dammhaveri för
Hällbydammen. SOS Alarm kallar till larmkonferens. Under
larmkonferensen kallar länsstyrelsen Västernorrland till regionalt
samverkansmöte (inriktnings- och samordningsfunktion). Under det
regionala samverkansmötet kallar länsstyrelsen till ett
informationssamordningsmöte. Övningsmomentet avslutas.

Händelseutveckling
1. Aktivering
Driftledare, Uniper, ringer SOS Alarm på fördefinierat larmnummer,
begär aktivering av larm för fara för dammhaveri för Hällbydammen i
Ångermanälven och anger objektskod för dammen. Meddelandet
inleds med övning Ångerfylld.
2. Larmning
SOS Alarm larmar enligt fördefinierad larmplan och kallar till en
larmkonferens. Larmmottagare är räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Jämtlands räddningstjänstförbund, landstinget
Västernorrland, Trafikverket, Länsstyrelsen Västernorrland,
Polismyndigheten, Uniper, Svenska Kraftnät,
Vattenregleringsföretagen, Länsstyrelsen Västerbotten och
Länsstyrelsen Jämtland.
3. Larmkonferens
SOS Alarm är ordförande och fördelar ordet under larmkonferensen.
Mötet inleds med Övning Ångerfylld. Därefter håller SOS Alarm
upprop. Då enbart larmkedjan ska testas finns inget behov av att följa
ordinarie agenda. SOS Alarm berättar därför hur det är tänkt att
mötet ska gå till och läser upp agendan, dock utan att lämna över
ordet till de som har punkter på agendan. SOS Alarm spelar in
larmkonferensen och lägger upp inspelningen i WIS under RÖ
Ångerfylld 2016.
4. Kallelse till regionalt samverkansmöte
Innan larmkonferensen avslutas lämnar SOS Alarm över ordet till
länsstyrelsen Västernorrland. Länsstyrelsen informerar om att ett
regionalt samverkansmöte kommer äga rum kl X (inom en timme
från avslutad larmkonferens). Kallelsen till mötet finns i WIS under
Ångerfylld 2016. Förutom närvarande deltagare kallas Sollefteå
kommun, Kramfors kommun och Härnösands kommun och
Försvarsmakten. Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ansvarar
för att informera kommunerna om mötet. Försvarsmakten kontaktas
av länsstyrelsen.
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5. Reginalt samverkansmöte
Länsstyrelsen leder mötet. Mötet äger rum i det forum som anges i
kallelsen (Lync eller telefon). Då det enbart är larmkedjan som ska
testas finns inget behov att mötet följer ordinarie agenda. Mötet
inleds med information om övningen, upprop och information om att
länsstyrelsen kallar till en informationssamordningskonferens.
Därefter avslutas mötet.
6. Kallelse till informationssamordningsmöte
Länsstyrelsen kallar till ett informationssamordningsmöte. Kallade är
kommunikatörer hos länsstyrelsen Västernorrland, Kramfors
kommun, Sollefteå kommun, Härnösands kommun,
räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen, landstinget Västernorrland
och Polismyndigheten, Uniper och Trafikverket. Kallelsen sker med
epost.
7. Informationssamordningsmöte.
Länsstyrelsen leder mötet, informerar om övningen och håller
upprop. Mötet kan därefter avslutas. Då det enbart är larmkedjan
som ska testas finns inget behov att mötet följer ordinarie agenda.
8. Övningen avslutas
Larmövningen avslutas när informationssamordningsmötet avslutats.
För deltagare som enbart är med i larmkonferensen eller det
regionala samverkansmötet avslutas övningen när det momentet är
slut.

Samverkansaktiviteter
Aktivitet

Aktörer

Upplägg

Larmkonferens

Länsstyrelsen
Västernorrland,
Räddningstjänsten
Höga Kusten Ådalen, landstinget
Västernorrland,
Trafikverket,
Polismyndigheten,
Uniper, Svenska
Kraftnät,
Vattenregleringsföre
tagen, Länsstyrelsen
Västerbotten och

SOS Alarm är ordförande
och håller upprop. SOS
Alarm berättar hur det är
tänkt att mötet ska gå till
och läser upp agendan,
dock utan att lämna över
ordet till de som har
punkter på agendan.

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

Länsstyrelsen
Västernorrland informerar
om att deltagande aktörer
kallas till ett regionalt
samverkansmöte.
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Aktivitet

Regionalt
samverkansmöte

Regionalt
informationssamordnin
gsmöte

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Aktörer
Länsstyrelsen
Jämtland.
Länsstyrelsen
Västernorrland,
Länsstyrelsen
Västerbotten,
Länsstyrelsen
Jämtland,
Räddningstjänsten
Höga Kusten –
Ådalen, Landstinget
Västernorrland,
Försvarsmakten,
Polismyndigheten,
Uniper,
Vattenregleringsföre
tagen,
Försvarsmakten,
Trafikverket,
Sollefteå kommun,
Kramfors kommun
och Härnösands
kommun.
Länsstyrelsen
Västernorrland,
Landstinget
Västernorrland,
Räddningstjänsten
Höga Kusten –
Ådalen, Sollefteå
kommun, Kramfors
kommun och
Härnösands
kommun,
Polismyndigheten,
Uniper och
Trafikverket.

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

Upplägg

Mötet inleds med
information om övningen,
upprop och information om
att länsstyrelsen kallar till
en
informationssamordningsk
onferens. Därefter avslutas
mötet.

Mötet inleds med
information om övningen
och upprop. Mötet kan
därefter avslutas.
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Momentbeskrivning vecka 45
Inledning
Veckotema:

Beredskapsplaner

Syfte:

Öka deltagarnas kunskap om beredskapsplaner
bestående av planernas tillgänglighet och
användning av planernas innehåll.

När ska uppgiften lösas:

7 november till 11 november

Fast tid för samverkan:

Onsdag den 9 november mellan klockan 08.00
och 12.00.

Redovisning:

Skriv era svar sist i detta dokument och lämna in
det i WIS under händelsen Övning: Ångerfylld
2016. Redovisningen lämnas in senast 11
november klockan 16.00
Döp dokumentet till ”V45_aktörens namn”

Scenario
Natten mellan söndagen den 11 september och måndagen den 12 september
kommer ett mycket kraftigt skyfall in över Åselegrenen av Ångermanälven.
Åska och skyfall slår ut kommunikationen mellan Hällbydammens
anläggning och driftcentralen. Fast telefoni och mobilnätet påverkas också av
ovädret och fungerar inte under natten. Vakthavande kallas ut till
anläggningen via Rakel, men när han har kört en bit från hemmet blir vägen
oframkomlig och visar sig omöjligt att ta sig fram till anläggningen. Han
meddelar detta till driftcentralen som gör allt för att få tag på någon annan
som kan åka till Hällby. Eftersom telefonerna inte fungerar och den
Rakeltelefon som finns är hos vakthavande finns ingen att få tag på i
närområdet. Driftcentralen får tag på personal i en närliggande vaktgrupp
men på grund av avstånd och framkomlighetsproblem dröjer det tills någon
är på plats i Hällby.
Vid ankomst till Hällby kl 06:30 konstateras att aggregatet har löst ut så att
inget vatten avbördas från anläggningen, magasinet har stigit så att det
närmar sig dämningsgräns, samtidigt som det nu rinner vatten genom
dammen. Kl 06:36 ringer vakthavande ingengör SOS Alarm för att aktivera
larmkedjan enligt larmkategorin fara för dammhaveri. Larmkonferensen
hålls kl 06:50. Då informerar Uniper om vad som inträffat. Länsstyrelsen
Västernorrland tar över samordningsansvar för händelsen.
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Inspel
Innan ni börjar diskussionen är det bra att samtliga deltagare vet var aktuella
planer 1 förvaras samt hur ni får tag på dessa.
Diskutera därefter följande frågeställningar.
1. Vilka inledande åtgärder behöver din aktör vidta?
2. Vilket ansvar har din aktör i nuläget?
3. Identifiera vilka samverkanskontakter din aktör måste ta med andra.
Diskutera både vad ni vill veta av dem och vad ni vill dela med er.
Kontakten ska därefter tas på onsdagens samverkanstid. Skicka epost
eller ring till LÖL för att ställa de frågor ni behöver ha svar på.

1

Med planer menas i första hand Regionalt samordnad beredskapsplan för Ångermanälven,
Indalsälven och Ljungan, 2016-05-23, Dnr 454-1099-16, samt eventuellt aktörsspecifika
planer för dammhaveri i Ångemanälven.
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Svarsformulär vecka 45
Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3
Vilken aktör
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Information ni vill ha

Telefon: 0611-34 90 00
Fax: 0611-34 93 72

Information ni vill
ge

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Sida 1 av 3

2016-10-25
Bilaga 4 till
Övningsledningsbestämmelser

Momentbeskrivning vecka 46
Inledning
Veckotema:

Kortsiktiga konsekvenser vid dammhaveri

Syfte:

Belysa och hantera direkta och indirekta
konsekvenser som ger samhällspåverkan på kort
sikt.

När ska uppgiften lösas:

14 november till 18 november

Fast tid för samverkan:

Onsdag den 16 november mellan klockan 08.00
och 12.00.

Redovisning:

Skriv era svar sist i detta dokument och lämna in
det i WIS under händelsen Övning: Ångerfylld
2016. Redovisningen lämnas in senast
18november klockan 16.00.
Döp dokumentet till ”V46_aktörens namn”

Scenario
Länsstyrelsen Västernorrland tar över samordningsansvar för händelsen och
bjuder in till en samverkanskonferens som hålls kl 08:00 den 12/9. Under
mötet förmedlas information till övriga aktörer och eventuella behov av
samordning och inriktning diskuteras. Beslut tas om att tillsvidare hålla
dagliga samverkanskonferenser för lägesuppdatering.
Nästa samverkanskonferens hålls tisdagen den 13/9 kl 11:00. Uniper
uppdaterar om läget, att de arbetar med att stävja problemen och att det är
en fortsatt ökad genomströmning av vatten genom dammen.
Genomströmningen av vattnet f0rtsätter öka under natten till den 14
september. Kl 07:30 den 14 september gör Uniper bedömningen att läget är
så allvarligt att dammen håller på att haverera. 07:35 kontaktas SOS Alarm
för att larma för inträffat haveri enligt larmkategorin dammhaveri.
När dammhaveriet inträffar ökar genomströmningen av vatten genom
dammen. Till följd av haveriet sker en kraftig flödesökning i älven.
Översvämningen som sker leder till att magasinet i Gulsele snabbt stiger och
dammenhaveri inträffar även där. Flodvågen rör sig nedström och i takt med
en fortsatt flödesökning väntas även resterande dammar nedströms
haverera.
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Inspel
1. Identifiera konsekvenser som drabbar er verksamhet under de
kommande tre dygnen.
2. Hur ska ni hantera dessa konsekvenser för att kunna driva er verksamhet
på en acceptabel nivå?
3. Utifrån de konsekvenser som identifierats vid fråga 1-2, vad behöver ni
kommunicera? Gör en enkel kommunikationsplan (övergripande mål,
målgrupp, budskap, kanaler och aktiviteter, samverkan, när, vem
ansvarar)
4. Utifrån era svar på ovanstående frågor, vilka andra behöver ni samverka
med och om vad. Diskutera både vad ni vill veta av dem och vad ni vill
dela med er. Kontakten ska därefter tas på onsdagens samverkanstid.
Skicka epost eller ring till LÖL för att ställa de frågor ni behöver ha svar
på.
5. Till aktörer med geografiskt områdesansvar, hur ser ni på ert ansvar
och hur tar ni ansvaret, samt vilka förväntningar har ni på de andra
nivåerna med samma ansvar?
6. För att mildra konsekvenserna kan det vara nödvändigt att bryta mot
vattendomar och överskrida dämningsgränser uppströms Hällby och i
Fjällsjöälven och Faxälven. Hur resonerar din aktör kring detta behov
och vilka åtgärder behöver ni vidta vid ett sådant behov? Frågan gäller
de aktörer som frågan berör, exempelvis räddningstjänster,
länsstyrelser, vattenregleringsföretagen och UniperSvarsformulär vecka
46
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Information ni vill
ge

Fråga 5

Fråga 6
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Momentbeskrivning vecka 47
Inledning
Veckotema:

Långsiktiga konsekvenser vid dammhaveri

Syfte:

Belysa och hantera direkta och indirekta
konsekvenser som ger samhällspåverkan på lång
sikt.

När ska uppgiften lösas:

21 november till 25 november

Fast tid för samverkan:

Onsdag den 23 november mellan klockan 08.00
och 12.00.

Redovisning:

Skriv era svar sist i detta dokument och lämna in
det i WIS under händelsen Övning: Ångerfylld
2016. Redovisningen lämnas in senast 25
november klockan 16.00.
Döp dokumentet till ”V47_aktörens namn”

Scenario
Kl 07:30 den 14 september gör Uniper bedömningen att läget är så allvarligt
att dammen håller på att haverera. 07:35 kontaktas SOS Alarm för att larma
för inträffat haveri enligt larmkategorin dammhaveri. När dammhaveriet
inträffat sker en kraftigt ökad genomströmning av vatten genom dammen.
Till följd av haveriet sker en kraftig flödesökning i älven, vilket leder till att
magasinet i Gulsele snabbt stiger och även den dammen havererar. I takt
med en fortsatt flödesökning väntas liknande skeenden vid dammarna
nedströms älven.
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Inspel
1. Identifiera konsekvenser som drabbar er verksamhet under de
kommande tre veckorna och framåt. (Tänk på att eventuella tillfälliga
ersättningsbroar kanske inte blir lika många som de ursprungliga
broarna och kanske inte placeras ut där de ursprungliga broarna fanns.)
2. Hur ska ni hantera dessa konsekvenser för att kunna driva er verksamhet
på en acceptabel nivå?
3. Utifrån de konsekvenser som identifierats vid fråga 1-2, vad behöver ni
kommunicera? Gör en enkel kommunikationsplan (övergripande mål,
målgrupp, budskap, kanaler och aktiviteter, samverkan, när, vem
ansvarar)
4. Utifrån era svar på ovanstående frågor, vilka andra behöver ni samverka
med och om vad. Diskutera både vad ni vill veta av dem och vad ni vill
dela med er. Kontakten ska därefter tas på onsdagens samverkanstid.
Skicka epost eller ring till LÖL för att ställa de frågor ni behöver ha svar
på.
5. Under hur lång tid bedömer ni att händelsen utgör en kris och hur
lämnar ni tillbaka frågan till linjeorganisationen.
6. Till aktörer med geografiskt områdesansvar, hur ser ni på ert ansvar
och hur tar ni ansvaret samt vilka förväntningar har ni på de andra
nivåerna med samma ansvar?
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Momentbeskrivning vecka 48
Inledning
Veckotema:

Storskalig utrymning

Syfte:

Diskutera och planera för storskalig utrymning.

När ska uppgiften lösas:

28 november till 2 december

Fast tid för samverkan:

Onsdag den 30 november mellan klockan 08.00
och 12.00.

Redovisning:

Skriv era svar sist i detta dokument och lämna in
det i WIS under händelsen Övning: Ångerfylld
2016. Redovisningen lämnas in senast 2 december
klockan 16.00.
Döp dokumentet till ”V48_aktörens namn”

Scenario
Kl 07:30 den 14 september gör Uniper bedömningen att läget är så allvarligt
att Hällbydammen håller på att haverera. 07:35 kontaktas SOS Alarm för att
larma för inträffat haveri enligt larmkategorin dammhaveri. När
dammhaveriet inträffar sker en kraftigt ökad genomströmning av vatten
genom dammen. Till följd av haveriet sker en kraftig flödesökning i älven,
vilket leder till att magasinet i Gulsele snabbt stiger och även den dammen
havererar. I takt med en fortsatt flödesökning väntas liknande skeenden vid
dammarna nedströms älven.
Räddningsledaren vid Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen fattade
klockan 07:55 beslut om att riskområden längs älven ska utrymmas.
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Inspel
1. Vilket ansvar har din aktör i nuläget (exempelvis, hantering,
kommunikation och samverkan)?
2. Vilka åtgärder behöver din aktör vidta?
3. Identifiera vilka samverkanskontakter din aktör måste ta med andra.
Diskutera både vad ni vill veta av dem och vad ni vill dela med er.
Kontakten ska därefter tas på onsdagens samverkanstid. Skicka epost
eller ring till LÖL för att ställa de frågor ni behöver ha svar på.
4. Vad skulle din aktör vilja kommunicera i rådande situation (oavsett
ansvarsfrågan)? Gör en enkel kommunikationsplan (övergripande mål,
målgrupp, budskap, kanaler och aktiviteter, samverkan, när, vem
ansvarar)
5. Vilket resursbehov har din aktör och vilka resurser har din aktör som
skulle kunna komma till nytta hos någon annan aktör?
6. I området finns en del lantbruk med djurbesättningar. Hur får vi reda
på var dessa finns och hur ska de hanteras? (Bortse från frågan om den
inte är aktuell för din aktör).
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