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Remiss – Projekt storskalig utrymning
i fred och under höjd beredskap

En storskalig utrymning är en utrymning som omfattar en stad,
stadsdel eller ett stort geografiskt område snarare än ett kvarter
eller enskilt bostadshus. Den pågår också i regel under en längre
tid – dagar, månader eller längre. Den storskaliga utrymningen
kan därmed påverka många människor och djur samt
samhällsviktiga funktioner.
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Bakgrund
En övergripande beskrivning av projektet finns i slutet av detta missiv.

Om remissförfarandet

Inläsning inför hearing.
Följande dokument utgör underlag till hearing och skickas ut tillsammans
med detta missiv:
o handbok storskalig utrymning
o planeringsstöd
o checklista genomförande
o mall utrymningsplan

Hearing
Den 8 oktober klockan 13.00–15.00
 Anslut till Skype-mötet
genomförs en hearing på två timmar via
Anslutningsproblem? Prova Skype Web
Skype (tidigare angavs ett fysiskt möte men
App
på begäran görs det nu via Skype för att bl.a.
möjliggöra fler deltagare). Inbjudan kommer
Anslut via telefon
+46102160200 (Sweden)
i ett eget utskick till samma sändlista som
Konferens-ID: 476479562
remissen och även som klickbar länk i rutan
till höger. Under mötet kommer dokumenten
presenteras kort och deltagare får därefter ställa frågor för diskussion eller
lämna övergripande synpunkter. Det bygger på att deltagare har frågor och
synpunkter.
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Remisstid
Efter genomförd hearing görs justeringar. Den 14 oktober skickas en andra
remissversion ut med en månads remisstid. Svar efter den 14 november
kommer inte kunna beaktas. Med denna version medföljer mallar för
skriftliga svar.
Styrgruppsbeslut
Den 21 november presenteras en justerad version för styrgruppen som fattar
beslut. Alla remissvar kommer att besvaras.

Med vänlig hälsning
Tomas Åström
Kris och beredskapsansvarig
Sjö- och luftfartsavdelningen
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503
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Sändlista
Energimyndigheten
Frivilliga försvarsorganisationer
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Jordbruksverket
Kustbevakningen
Lantbrukarnas riksförbund
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Länsstyrelsen Halland
Länsstyrelsen Kalmar
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Östergötland
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nordsam (flera län)
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Region Stockholm
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Solna stad
Statens veterinärmedicinska anstalt
Stockholms Stad
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska Kraftnät
Säkerhetspolisen
Södertörns brandförsvar
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trelleborgs kommun
Tullverket
Västerås stad

Remiss – Projekt storskalig utrymning i fred och under höjd beredskap

5 (7)

Missiv

Datum

Version

2019-09-04

1.0

Upprättad av

Tomas Åström

Projektbeskrivning
Den av MSB framtagna vägledningen ”Att planera och förbereda en
storskalig utrymning”1 utgör en god utgångspunkt för ansvariga
samhällsaktörers planering och förberedelse.

Men i egenskap av vägledning är den inte tillräckligt detaljerad för att kunna
nyttjas som stöd;






under en pågående utrymning
för planeringsarbete
vid utbildning
vid utvärdering
vid planering av utrymning kopplat till höjd beredskap

Projektets syfte
Detta projekt syftar till att utarbeta ett underlag för berörda aktörer att
använda vid planering, förberedelse, genomförande och utvärdering av
storskaliga utrymningar i Sverige. Underlaget kan användas i sin helhet eller
i tillämpliga delar, både i fredstid och vid höjd beredskap, samt i
utbildnings- och övningssammanhang.

1

(MSB, 2014; publikationsnummer MSB783)
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Om projektet
Projektet är startat på initiativ av Samverkansområdet Skydd, undsättning
och vård (SOSUV). Transportstyrelsen är den myndighet som är den
formella projektägaren.
Styrgrupp
Försvarsmakten
Försvarsmakten
Länsstyrelsen Stockholm
MSB
MSB
Polisen, NOA
Socialstyrelsen
Södertörns brandförsv.
Trafikverket
Transportstyrelsen

Mats Klintäng
Cindy Sturesson
Anna Öhman
Daniel Holmberg
Ove Brunnström
Julia Simryd
Per-Åke Nilsson
Anders Edstam
Karl-Erik Pantzare
Tomas Åström

Leveranser
Projektet har för närvarande ambitionen att leverera dessa sex böcker.

Handboken beskriver fakta och tips samt utgör ett uppslagsverk.
Planeringsstödet beskriver en rekommenderad process för hur planering för
storskalig utrymning bör genomföras.
Checklistan en generisk checklista för hantering av en utrymning vilken kan
användas som ett exempel vid framtagande av egna checklistor
Utbildningsstödet en samling målsättningar vid utbildning samt
presentationsmaterial.
Indikatorer en samling med indikatorer lämpliga att använda vid
utvärdering av en skarp händelse eller efter övningar.
Mall är ett malldokument som kan laddas ner för att snabba upp arbetet vid
framtagandet av en plan.
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Referensgrupper
Projektet har två referensgrupper.
Referensgrupp utgörs av deltagare som fastställts av projektägaren och som
kallas till möten där underlagen diskuteras. Alla är välkomna att anmäla
intresse att vara med.
Referensgrupp e-post är en möjlighet att få ta del av materialet som skickas
till referensgruppen utan krav på återkoppling. Det ger en möjlighet att läsa
och kommentera skriftligen eller via telefon till projektet. Antalet deltagare
är obegränsat i denna grupp.
Tidplan
Projektet avslutas 2020-05-31 och underlaget lämnas över till MSB som
kommer att publicera dokumentet efter intern beredning under 2020.
Kontaktuppgifter
Projektägare: Tomas Åström
Tomas.astrom@transportstyrelsen.se
Tel: 0771-503 503
Projektledare: Fredrik Revelj
fredrik.revelj@combitech.se
+46 470 42567

Remiss – Projekt storskalig utrymning i fred och under höjd beredskap

