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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Som ett led i att öka och utveckla länets krisberedskapsförmåga anordnar länsstyrelsen en
regional samverkansövning RÖK den 23 november 2016.
Övningsplaneringen kommer att följa den planeringsmodell som presenteras i MSB handbok
Övningsvägledning som finns tillgänglig på MSB hemsida.
I arbetet inför övningen RÖK stödjer MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Länsstyrelsen genom Thomas Bengtsson.

1.2. Syfte med dokumentet
Syftet med Övningsbestämmelser -genomförande är att beskriv främst praktiska
förutsättningar inför RÖK 2016. Dokumentet bör läsas av alla som på något sätt berörs av
övningen. Kompletterande information finns i Övningsledningsbestämmelser vilken riktar sig
till övningsledningsorganisationen.

1.3 Övningens omfattning
Övningen består i olika aktiviteter.
•

En larmövning vecka 46 hos respektive aktör

•

En seminarieövning den 23 november på Ronneby Brunn

2. Deltagande aktörer
Följande organisationer kommer att
delta i övningen som övande aktörer
v. 46

23 nov

Försvarsmakten (Militärregion syd)

X

X

Karlshamn kommun

X

X

Karlskrona kommun

X

X

Landstinget Blekinge

X

X

Länsstyrelsen Blekinge län

X

X

Olofström kommun

X

X

Polismyndigheten

X

X

Ronneby kommun

X

X

Räddningstjänsten västra Blekinge

X

X

Räddningstjänsten östra Blekinge

X

X

Sölvesborg kommun

X

X

3. Tider och aktiviteter
Följande aktiviteter kommer att hållas med anledning av övningen
Datum

Plats

Omfattning

Målgrupp

Vecka 46

Hos respektive aktör Larmkedja och första
samverkan enligt
Krissamverkan
Blekinge

Larmmottagare och
samverkansperson
från respektive
organisation

23 november
08:00 – 16:00

Ronneby Brunn

Seminarieövningen
genomförs

Utvalda hos
respektive aktör

Efter 23 november

Hos respektive aktör

Genomgång av
övningen samt egen
utvärdering

Samtliga övade hos
egen aktör

Februari 2017

Enligt inbjudan

Utvärderingsmöte

Styrgrupp och
LÖL

4. Övningens syfte och mål
4.1. Övergripande syfte
Den regionala samverkansövningen syftar till att:
o Öka förmågan hos länets aktörer, i samverkan och enligt ansvarsprincipen, att
hantera en samhällsstörning.
o Identifiera styrkor och förbättringsbehov i den regionala samverkansmodellen
”Krissamverkan Blekinge”.
o öka kunskapen om länets samverkansmodell på bredden i aktörernas
krisledningsorganisationer samt
o prova larmkedjan samt aktörernas åtgärder fram till och med första
samverkanskonferensen (avser larmövningen)

4.2 Aktörsgemensamt mål för larmövningen
o God förmåga att ta emot och vidareförmedla larm samt initiera arbete enligt egna
planer.
Målbeskrivning
Länsstyrelsen kallar via KBX till Ledningssamverkansmöte via Rakel de aktörer vilka har
ständig passning. KBX larmar efter skarp larmlista. Ledningssamverkansmötet ska
genomföras inom en timme och ska inkludera samtliga övade aktörer. Larmmottagare
förväntas vidareförmedla kallelsen till slutmottagare dvs. den som ska delta i mötet. Det
finns inga krav på att förbereda en lägesbild inför mötet däremot förväntas aktörerna
förbereda sig enligt egna planer. Samverkanskonferensen genomförs enligt ordinarie
dagordning.

5. Övningsorganisationen
5.1. Roller och befattningar
Övningen kräver ett antal befattningshavare i övningsledningsorganisationen. Dessa
befattningar med tillhörande rollbeskrivning återges nedan.
Övningsledare (ÖL)
Ansvarar för övningens planering och genomförande. Beslutar om förändringar inom
tilldelad ram.
Lokal övningsledare (LÖL)
Ska finnas hos varje aktör och tillvaratar dennes intresse i planeringsarbetet. LÖL är
mottagaren av information till aktören och svarar för att sprida denna till berörda inom den
egna organisationen. Svarar också för att förbereda aktören inför övningen genom egna
utbildnings- och övningsmoment.
Utvärderingsledare (UL)
Ansvarar för utvärderingsorganisationen, planerar utvärderingen och skriver
utvärderingsrapporten efter övningen.
Spelledare (SL)
Spelledaren har till uppgift att leda seminarieövningen.

5.2. Övningsledning
Under larmövningen v.46 utgörs övningsledningsorganisationen av följande personer.
Övningsansvarig

Länsstyrelsen Blekinge

Övningsledare

Malin Lind Mattsson, Länsstyrelsen Blekinge

Lokala övningsledare

Thomas Kristensson, Försvarsmakten (Militärregion
syd)
Ulf Melander, Karlshamn kommun
Ulla Nelsson, Karlskrona kommun
Stefan Österström, Landstinget Blekinge
Martin Petersson, Länsstyrelsen Blekinge län
Per Drysén, Olofström kommun
Jan Hansson, Polismyndigheten
Anders Engblom, Ronneby kommun
Martin Jansson, Räddningstjänsten västra Blekinge
Magnus Kärvhag, Räddningstjänsten östra Blekinge
Per Drysén, Sölvesborg kommun

Utvärderingsledare (UL)

Georg Marcusson, Länsstyrelsen

Under övningen den 23 november utgörs övningsledningsorganisationen av följande
personer.
Övningsansvarig

Länsstyrelsen Blekinge

Övningsledare

Malin Lind Mattsson, Länsstyrelsen Blekinge

Spelledare

Ana Norlén, Länsstyrelsen Kalmar

Biträdande spelledare

Thomas Bengtsson, MSB

Dokumentatör
Utvärderingsledare (UL)

Georg Marcusson, Länsstyrelsen

6. Övningsformat
6.1. Scenario
Övningens övergripande scenario kommer att ta utgångspunkt i höga temperaturer och dess
konsekvenser. Konsekvenserna påverkar hela länet. Scenariot är byggt så att fokus läggs på
samverkan.

4.2. Övningsmetoder
Larmövningen v. 46
Larmövningen genomförs på samma sätt som vid ett skarpt larm, extra Samverkansmöte
respektive Ledningssamverkan, efter de skarpa larmlistorna. Det är upp till varje aktör att se
till att larmet hanteras rätt inom sin organisation.
Seminarieövningen den 23 november
Seminarieövningen genomförs på en gemensam plats och leds av en spelledare. Spelledaren
delar ut uppgifter som kan lösas i olika gruppkonstellationer. Seminarieövningen genomförs
under en dag och utgår från grundscenariot. Uppgifter i form av frågeställningar beskrivna i
momenten som kommer att ges av spelledaren under dagen. Frågeställningarna ska
diskuteras i angiven gruppindelning och svaren ska dokumenteras och redovisas på angivet
sätt.

7. Information och media
7.1. Kontakter med media
Länsstyrelsen ansvarar för den övergripande informationen angående övningen till media.
Deltagande aktörer har möjlighet att ta egna mediakontakter i syfte att marknadsföra den
egna organisationen.

7.2. Besökare och observatörer
Inom ramen för övningen RÖK 2016 anordnas inget gemensamt observatörs- eller
besöksprogram.

8. Logistik och ekonomi
Alla deltagande aktörer förutsetts delta på egen bekostnad. Länsstyrelsen står för
gemensamma kostnader för lokaler, fika och måltider i samband med övningsdagen på
Ronneby Brunn.

9. Sambandstjänst
9.2. Rakel och telefoni
Larmövningen kommer att genomföras på Rakel och telefon, beroende på det
sambandsmedel respektive aktör har som larmväg.

9.3. Övrigt
För att undvika missförstånd ska all muntlig kommunikation inledas med orden: Övning RÖK.
All skriftlig kommunikation ska ha texten Övning RÖK.

10. Utvärdering
10.1 Utvärderingsmetod
Övningen kommer att utvärderas på olika sätt med fokus på:
o Planeringsprocessen inför övningen
o Övningens genomförande, format och upplägg
o Övningens aktörsgemensamma syfte och mål
o Resultatet från seminarieövningen
Utvärderingen kommer att ske på två sätt. Det kommer ske dels med enkäter som delas ut
till de övande och till de som deltagit i planeringsarbetet för övningen samt genom att
producerat material under seminarieövningen lämnas in till utvärderingsgruppen.

10.1.1 Larmövningen
Enkäten för utvärdering av larmövningen kommer att delas ut efter PK3 till de personer som
är med i övningsplaneringen för respektive medverkande aktör.
Dessa personer har ansvaret för att enkäten fylls i av den övande aktören och sedan skickas
tillbaka till utvärderingsledaren.
10.1.2 Seminarieövningen
Enkäter för utvärdering av seminarieövningen kommer att delas ut på övningsdagen.
Enkäten fylls i av varje deltagare och återlämnas till utvärderingsgruppen innan avslutad
övningsdag.
Producerat material vid gruppdiskussionerna ska lagras digitalt i de anteckningsmallar som
delas ut i USB-minnen vid övningens början. Mallarna med anteckningarna sparas på USBminnen och lämnas efter övningens genomförande tillbaka till utvärderingsorganisationen.
10.1.3 Planeringsprocessen
Planeringsprocessen utvärderas genom enkätsvar. Enkäterna skickas ut till samtliga
deltagande personer i övningsplaneringen efter övningens genomförande.

10.2 Utvärderingsrapport
Utvärderingsrapporten är det dokument där lärdomar från övningarna dras och åtgärder för
att bygga upp förmågan föreslås. Rapporten ska ligga till grund för kommande övnings- och
utbildningsinsatser.
Utvärderingsgruppen består av en representant från Länsstyrelsen, Karlskrona kommun och
Försvarsmakten.
10.2.1 Tidplan
Arbetet med utvärderingsrapporten tar sin början i samband med att utvärderingsenkäterna
samlas in vid övningens slut. Arbetet uppskattas fortgå till februari 2017.
10.2.2 Innehåll i rapporten
Rapporten kommer i stort att följa MSBs vägledning för utvärdering.

