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Samordnad lokal beredskapsplanering
Bilaga 1 Stöd för genomförande

Detta stöd för genomförandet innehåller syften och stödfrågor att diskutera och
besvara för respektive delmoment. Stödet kan även användas för planering och
uppföljning.
Fas 1 Initiering

Syfte

Stödfrågor

och

Beakta aktörers förutsättningar att delta

förberedelser

och tillgängligt underlag för planeringen

Initiering

Dialog inför beslut

Hur ska beredskapsplaneringen

om att genomföra

genomföras?

gemensam

Vilka aktörer deltar?

beredskapsplanering

Vem är sammankallande till mötena?
Vilka aktörer bör ta del av resultatet?

Förberedelser

Dialog om

Vilka möten ska genomföras?

genomförande

När ska möten genomföras?

Dialog om underlag
Genomgång av
dammägarens
sammanställning om
anläggning och

Vilka ska delta vid mötena?
Vilket underlag finns tillgängligt för
beredskapsplaneringen?
Behöver något ytterligare underlag tas
fram?

konsekvenser av

Karakterisera dammanläggningen – typ,

dammhaveri

verksamhet, geografiskt läge, etc.
Hur kan dammhaveri uppstå?
Behöver flera haveriscenarion beaktas?
(flödessituation, antal dammar vid
anläggningen, etc.)?
Hur ser dammhaveriets och flodvågens
förlopp ut?
Vilka potentiella skadeobjekt har
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identifierats i översvämningsområdet?
Fas 2

Syfte

Stödfrågor

Konsekvens-

Beakta både vad finns i översvämnings-

analys

området och det som kan påverkas
indirekt, beakta översvämningens
tidsaspekter och stighastighet.
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Konsekvensanalys

Lista potentiella

Påverkas bostadshus, arbetsplatser,

konsekvenser och

skolor, etc.? Finns det risk för förlust av

markera på karta.

människoliv?

Identifiera eventuella

Påverkas vägar, broar, järnvägar?

utrednings- eller
kompletteringsbehov
Ange ansvariga
aktörer.

Påverkas elförsörjningen?
Påverkas annan verksamhet, tjänst eller
infrastruktur som är viktig för att
upprätthålla nödvändiga
samhällsfunktioner (dricksvattenförsörjning, äldreboenden etc.)?
Påverkas någon miljöfarlig verksamhet?
Påverkas någon farlig verksamhet?
Påverkas större djurbesättningar?
Behöver några utredningar eller
kompletteringar göras?

Fas 3

Syfte

Stödfrågor

Beredskaps-

Beakta om åtgärderna behöver anpassas

planering och

efter årstid, när på dygnet ett haveri

samverkan

inträffar, haveriscenario, geografiska
förhållanden, etc.

Beredskaps-

Lista lämpliga

Vilka beredskapsåtgärder behöver göras

åtgärder

beredskapsåtgärder

för att förhindra eller hantera

och markera på

konsekvenser?

karta.

Finns det rutiner för

Identifiera eventuella

evakuering/utrymning? Var finns det

utrednings- eller

uppsamlingsplatser?

kompletteringsbehov.

Finns det rutiner för avspärrning av

Ange ansvariga

vägar, vattenreglering, invallningar eller

aktörer.

andra skyddsåtgärder?
Behöver förberedelser göras för någon av
beredskapsåtgärderna?
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Samverkan

Dialog om rutiner för

Vilka samhällsaktörer behöver larmas?

larmning,

Hur ser rutiner för larmning ut?

information och
varning, samverkan.
Identifiera eventuella
utrednings- eller
kompletteringsbehov
Ange ansvariga

Vilka behöver få information och varning?
Hur ser rutinerna ut?
Vilka aktörer behöver samverka i en
händelse?
Hur ser rutinerna för aktörssamverkan
ut?

aktörer.
Fas 4 Testa

Syfte

planeringen

Stödfrågor
Beakta om MSBs stöd Öva enkelt! ska
användas.

Planering

Dialog inför
övningen
Ange ansvariga
aktörer.

Vad ska övningen ha för mål?
Hur ska övningen genomföras?
Vilka förberedelser behöver göras?
Behöver ett scenario upprättas?
Vilka ska delta vid övningen?
När och var ska övningen genomföras?

Genomförande

Testa planeringen

Utvärdering

Dialog om övningen
och dess resultat.
Identifiera eventuella
utvecklingsbehov
Ange ansvariga
aktörer.

Nåddes målet?
Vad gick bra?
Vad behöver utvecklas?
Hur återkopplas erfarenheterna till
berörda aktörer?
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