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Förord

Livsmedelsverket är initiativtagare till denna övningshandbok som i första hand vänder sig
till dricksvattenproducenter, men även till andra som kan komma att beröras vid allvarliga
störningar inom dricksvattenförsörjningen, till exempel kommunernas miljöförvaltning,
kommunledning och Räddningstjänst. Övningshandboken är tänkt att fungera som stöd för
dricksvattenproducenter vid planering och genomförande av både större och mindre övningar
på lokal nivå. Livsmedelsverket är en myndighet som enligt förordningen 2006:942 om kris-
beredskap och höjd beredskap har särskilda uppgifter i det nationella krishanteringssystemet
och ska stärka samhällets robusthet och krishanteringsförmåga.

För den som ytterligare vill fördjupa sig i ämnet finns litteratur att tillgå hos bland annat
Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket. Nämnas kan bland annat en handbok i
KBMs utbildningsserie 2007:1 ”Öva krishantering – Handbok i att planera, genomföra och
återkoppla övningar”.

Handboken är producerad av en arbetsgrupp hos Ramböll Sverige AB med stor erfarenhet
av att öva kommuner på uppdrag av Livsmedelsverket. Uppdragsledare för arbetet har varit
Robert Jönsson, handläggare Ann-Sofie Wikström och granskare Anna Mäki. Innehållet i
handboken har också granskats av representanter i VAKA-gruppen (Nationella vattenkata-
strofgruppen som är knuten till Livsmedelsverket).
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Handbokens syfte och
uppbyggnad

Syftet med den här handboken är att den ska fungera som handledning och inspirationskälla
för den som planerar att genomföra övningar för personal som på ett eller annat sätt arbetar
inom dricksvattenproduktionen. Boken innehåller även ett antal scenarier som på ett enkelt
sätt ska kunna anpassas till lokala förhållanden och tillämpas för den egna övningen.

Övningshandboken är uppdelad i tre delar. Den första delen är en teoretisk del med handled-
ning och inspiration riktad till den som ska planera och genomföra en övning där dricks-
vattenförsörjningen berörs. Bokens andra del innehåller checklistor och exempel som kan
vara till praktisk nytta. Den sista delen i handboken innehåller en ”scenariobank” med syfte
att fungera som inspirationskälla och idébank för den egna övningen. Scenarierna är skrivna
på ett sådant sätt att de lätt kan anpassas till de förutsättningar som råder i den kommun där
övningen ska genomföras.
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1Att planera, genomföra och
utvärdera en övning

För att den här delen av handbokens innehåll ska bli överskådligt har det delats upp i tre
delar, där den första delen behandlar planeringsfasen av en övning. Därefter följer den del
som omfattar genomförandefasen och slutligen behandlas utvärdering och återkoppling.
I figuren nedan framgår vilka frågor som beskrivs i respektive del.

Det kanske mest effektiva sättet att öka kunskapen om krisberedskap i en organisation är att
öva. Övningar är konkreta och ger möjlighet att öva samverkan och att testa färdigheterna
såväl inom den egna organisationen som med andra samverkande aktörer som kan komma
att beröras vid en händelse som påverkar dricksvattenförsörjningen. Övningar ger även ut-
rymme för att klargöra ansvar och roller både inom den egna verksamheten och mellan
övriga aktörer, till exempel kommunledning, miljökontor och räddningstjänst.

Eftersom dricksvattenförsörjningen – tack och lov – sällan drabbas av allvarligare kriser är
det speciellt viktigt att öva. Kommunen har kanske till och med aldrig haft några allvarligare
tillbud där personalen givits möjlighet att testa och trimma både organisation och utrust-
ning. En jämförelse kan göras med Räddningstjänsten. Tänk om det kommer in ett larm om

Genomförande
• Övningsledning
• Scenario
• Spelplan
• Teknisk utrustning
• Bakgrundsmaterial
• Dokumentation

Planering
• Syfte
• Mål
• Övningsplan
• Behovsanalys
• Övningsform
• Övningstyp

Utvärdering och
återkoppling
• Måluppfyllelse
• Styrkor och svagheter
• Förslag till förbättringar
• Fortsatt arbete
• Återkoppling
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1 en brand och Räddningstjänsten först då skulle börja fundera: Vem ska leda arbetet? Var är
brandslangarna? Oj, är de utlånade? Och varför har ingen tankat brandbilen? Det handlar
kort och gott om att tänka efter och planera redan innan något händer.

I övningar möts människor från både den egna organisationen och från
samverkande aktörer för att gemensamt utveckla krishanteringsförmågan.
De personliga kontakter som knyts är ofta ovärderliga och underlättar
samarbetet vid framtida kriser som kan hota vattenförsörjningen.

Övningar visar på styrkor och svagheter inom såväl den egna som hos
samverkande organisationer och ger direkt och konkret respons på varje
persons egna insatser. Därför är övningar ett bra sätt att kontrollera att ansvar, beslut och
åtgärder inte ”faller mellan stolarna”.

Återkommande övningar kan förhoppningsvis bidra till att:

◗ roll och ansvar tydliggörs

◗ utveckla krishanteringsförmåga och krisledning

◗ förbättra förmågan att samverka med andra berörda

◗ öka förmågan att fatta snabba och riktiga beslut

◗ skapa medvetenhet om vilka effekter en kris inom vattenförsörjningen medför
och vilka verksamheter som kan komma att påverkas

◗ testa och utveckla befintliga beredskapsplaner

◗ visa på behov av ytterligare utbildning eller träning

◗ belysa styrkor och svagheter inom organisationen och dess resurser

◗ öka det allmänna medvetandet om risker, färdigheter, brister och behov

◗ utveckla deltagarnas färdigheter och öka tilliten till såväl sin egen som andras kompetens

◗ skapa nätverk med möjlighet att lära känna varandra över förvaltningsgränserna

För att erhålla en tränad organisation bör övningsverksamheten planeras noga. Det bör fin-
nas en långsiktig plan för övningsverksamheten som sträcker sig flera år fram i tiden. Öv-
ningar bör genomföras regelbundet för att upprätthålla kompetensen hos den befintliga per-
sonalen och skola in nya medarbetare. Det är viktigt att regelbundet påminnas om vad som
kan hända och på vilket sätt var och en då ska agera.

Att genomföra en övning behöver inte alls vara svårt eller krångligt. Det är kanske bättre att
göra det enkelt och ha kontinuitet i övningsverksamheten än att satsa på en omfattande
övning som kräver stora resurser. Det är också viktigt att försöka genomföra övningar på
alla nivåer inom organisationen, så att all personal vid något tillfälle får möjlighet att öva
– oavsett om man är förvaltningschef, arbetsledare, driftstekniker eller rörläggare.

•  Det behöver inte vara krångligt eller svårt att ordna övningar

•  Med gott samarbete kommer man långt

•  Att planera och genomföra övningar är både roligt och utvecklande

TÄNK EFTER FÖRE!
Tänk efter och

planera redan innan
något händer!
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2

Planera

Pedagogik
Det är viktigt att de som ska medverka som övningsdeltagare känner sig engagerade och
trygga i övningen. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium förankra övningen hos de
medverkande, liksom att involvera berörda personer och låta dem komma med synpunkter
på vilka behov de har, vilka frågor de vill belysa och vad de vill förbättra genom övning.

En lyckad övning ger övningsdeltagarna fördjupad kunskap i:

◗ sin egen roll

◗ den egna organisationens roll och ledning

◗ samverkande förvaltningar och myndigheters roller och resurser

◗ hur man själv och andra arbetar under stress

◗ prioritering av arbetsuppgifter

◗ krav på snabba beslut – delegation

◗ massmediekontakter

◗ hur egna och andras beredskapsplaner fungerar

◗ vad som behövs praktiskt för att få arbetet att fungera

Övningens svårighetsgrad måste anpassas till mognadsgraden, kunskapsnivån och de tek-
niska förutsättningarna inom organisationen. Det är viktigt att inte lägga ribban för högt
eller öva alltför extrema situationer, eftersom det kan leda till stress och frustration över att
inte kunna lösa uppgiften. Målet med en övning bör därför heller aldrig vara att visa brister
som ”se hur illa ställt det är med …”

En övning ska vara konstruktiv. Givetvis kan man belysa brister i till exempel personalresur-
ser eller teknisk utrustning, men inte på ett sätt så att övningsdeltagarna känner sig utsatta
eller att deras svaga sidor exponeras inför chefer och kollegor. Övningsledningens uppgift är
att skapa en positiv atmosfär och utifrån de brister som upptäcks försöka få övningsdel-
tagarna att hitta kreativa lösningar för det fortsatta arbetet.

Övningar ska vara realistiska och inte omfatta för många parallella händelser. Det är viktigt
att öva ett scenario som verkligen kan inträffa i verkligheten och inte en händelse som är helt
osannolik.
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Syfte och mål med övningen
Syfte och mål används ofta som liktydiga begrepp. Men syftet med en övning säger ingenting
om dess egentliga mål. Både syfte och mål ska definieras i samband
med att en övning planeras.

Syftet med övningen kan vara att:

◗ utbilda

◗ pröva

◗ utveckla

◗ mäta

Exempel:

◗ Syftet med övningen är att pröva hur arbetet enligt en framtagen krisberedskapsplan för
dricksvattenförsörjningen fungerar.

◗ Övningen syftar till att utveckla samarbetet och samverkan mellan berörda förvaltningar
vid kriser som påverkar dricksvattenförsörjningen.

Målen ska vara:

◗ tydliga

◗ realistiska

◗ utvecklande

◗ mätbara

◗ förankrade

Målen ska svara på frågorna:

◗ Vem?

◗ Vad?

◗ När?

◗ Hur?

Exempel:

◗ Målet med övningen är att dricksvattenproducentens krisledningsgrupp efter övningen
ska ha förmåga att inom två timmar ha en fungerande krisledningsfunktion som kan leda
och fördela arbetet.

◗ Målsättningen med övningen är att fastställa hur vattenförsörjningen ska säkras vid ett
långvarigt elavbrott som drabbar både den egna kommunen och grannkommunerna.

Mål är viktiga för att få rätt inriktning på övningen, skapa motivation hos de övade samt ligga
till grund för utvärdering och återkoppling. Målsättningen är det som sedan styr planeringen
i form av val av scenario, övningsform och vilka personer och funktioner som ska medverka.

Övningens syfte
anger anledningen
till att övningen ska

genomföras,
det vill säga varför

man ska öva

Övningens mål
är det som ska

uppnås med övningen,
det vill säga dit
man vill komma
efter övningen.
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Utan mål kan ingen utvärdering göras. Målen måste därför vara mätbara, konkreta och
tydliga. Det yttersta målet är alltid att göra organisationen och de personer som ingår
i organisationen bättre skickade att lösa sina uppgifter. Varje övning har dessutom ett
specifikt mål, som måste klargöras och formuleras.

Övningsplan
Ansvariga för VA bör upprätta en övningsplan för dricksvattenverksamheten. En övnings-
plan är en långsiktig planering för hur övningsverksamheten ska bedrivas. Den bör vara ett
uttryck för ledningens syfte och mål med övningsverksamheten. Av övningsplanen bör det
framgå när övningar ska genomföras, vem som ska övas, i vilken form övning ska ske samt
vad som ska övas.

Syftet med övningsplanen är att alla funktioner/personer inom organisationen regelbundet
ska övas för att upprätthålla färdighets- och kunskapsnivån inom hela organisationen. En
övningsplan ska regelbundet revideras och uppdateras utifrån de synpunkter som kommer
fram vid utvärderingen av genomförda övningar.

En lämplig målsättning kan vara att någon form av övning ska genomföras årligen. Sedan
kan omfattningen variera från gruppdiskussioner inom den egna avdelningen och praktiska
övningar till mer omfattande spelövningar, där även samverkan med utomstående övas.
Det viktiga är dock att det finns en plan för och kontinuitet i övningsverksamheten, så att
det blir ett återkommande inslag i verksamheten och inte enbart en engångsinsats.

Övningsplanering
Initiativet till en övning kan komma från olika håll. Det kan till exempel vara beredskaps-
samordnaren i kommunen som tar initiativet till en övning som berör flera olika förvalt-
ningar och även andra aktörer. Initiativet kan även komma från ansvariga för dricksvatten-
verksamheten.

Ansvaret för att planera och genomföra en övning kan antingen läggas direkt på en utsedd
övningsledare eller vid en mer omfattande övning på en projektgrupp. Om den egna organi-
sationen inte har erfarenhet av tidigare övningar kan det vara lämpligt att anlita en extern
övningsledare med erfarenhet av att planera och genomföra övningar.

När beslut har fattats om att en övning ska genomföras görs en övergripande planering där
följande diskuteras:

◗ Övningens syfte och mål

◗ Övningens inriktning – vilka frågor ska belysas?

◗ Övningens omfattning och övningsform

◗ Övningstyp

◗ Medverkande

◗ Upplägg i stort

◗ Utvärdering

◗ Erfarenhetsåterföring och fortsatt arbete

◗ Datum för genomförande
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Därefter skickas en kallelse till samtliga övningsdeltagare med fastställt övningsdatum.

I nästa skede ska övningen detaljplaneras och nu fastställs:

◗ fördelning mellan övningsdeltagare och övningsledning

◗ övningens scenario med eventuella inspel

◗ övningsplats(er)

Det är aldrig rätt tid att öva – Öva ändå!

Många känner att det inte finns tid för övning – tiden räcker knappt till det löpande arbetet.
En enklare övning behöver dock inte kräva så stora insatser. Räkna med att det tar knappt
en dag för deltagarna och ytterligare en dag för en eller två personer som organiserar övning-
en. Det kan vara värt att avsätta den tiden för att klara ut frågeställningar som vem som gör
vad, ansvarsfördelning, tillgängliga resurser och prioriteringar.

Behovsanalys
När man väl har beslutat att en övning ska genomföras görs en behovsanalys. Syftet med
behovsanalysen är att analysera varför en övning ska genomföras och vilka behov övnings-
verksamheten ska täcka. Behovsanalysen ska också ge svar på omfattningen av övningen och
vilken övningsform som är lämpligast.

Oavsett storlek och omfattning på en övning bör en behovsanalys initialt genomföras och
den ska ge svar på nedanstående frågor:

Vilka ska övas?

På vilken nivå ska övningen genomföras?
Är det krisledning och/eller operativ personal
som ska övas?

Vilka samverkande organisationer ska medverka?

Vem ska ingå i övningsledningen?
Bör representanter från övriga samverkande
organisationer ingå?

Vad ska övas?

Vad har kommunen respektive VA-huvud-
mannen övat tidigare?

Vilka frågeställningar ska belysas?

Vad vill de medverkande öva?

Hur ska man öva?

Vilken mognadsgrad har organisationen?

Finns planer (beredskapsplaner, ledningsplaner
och liknande) att öva utifrån?

Är frågeställningarna lämpliga att diskutera
gemensamt eller bör frågorna belysas genom
ett spel för att testa funktioner och samverkan
så verklighetstroget som möjligt?

När ska man öva?

Ska man planera en övning när det är ”lugnt”
eller ska övningen planeras och genomföras
parallellt med det ordinarie arbetet?

Ska personalen fördelas på två övningstillfällen
för att den ordinarie verksamheten inte ska
påverkas?

KOM
IHÅG!
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Utifrån resultatet av behovsanalysen identifieras syftet och målet med övningen, övningens
målgrupp (vilka som ska övas), omfattningen av övningen samt valet av övningsform och
övningstyp.

Övningsform
Med övningsform menas det praktiska tillvägagångssätt på vilket
övningen ska genomföras, det vill säga metoden. I den här handboken
beskrivs tre olika övningsformer som kan vara lämpliga för övningar på
olika nivåer inom VA-organisationen. Övningsformerna kan kombineras
eller komplettera varandra för att bättre tillgodose syftet med övningen.
De former som beskrivs här är seminarieövning, spelövning med inspel
samt praktisk övning.

Valet av övningsform baseras på faktorer som vilka och hur många deltagare som ska med-
verka, tid och resurser för förberedelser och genomförande samt mognadsgrad i organisatio-
nen (se avsnittet Behovsanalys)

Seminarieövning

Seminarieövningen är en enkel form av övning som inte kräver så mycket tid och resurser för
förberedelser. Övningsformen innebär att en övningsledare leder en diskussion kring en fråge-
ställning baserad på ett presenterat scenario.

Övningen genomförs i diskussionsform vid sittande bord i en stor eller flera mindre grupper.
Övningsledaren leder diskussionen och styr övningen i rätt riktning genom lämpliga inspel.
Frågor och problemställningar som uppkommer under övningens gång diskuteras och doku-
menteras.

Seminarieövningar kan även genomföras i form av kortare diskussioner i mindre grupper,
helst med deltagare som har olika kompetens. Deltagarna kan lära sig mycket av varandra
på kort tid och även etablera nya nyttiga kontakter.

En seminarieövning är en lämplig övningsform om olika problemställningar ska analyseras.

Seminarieövning – analyserar problemställningar

Syfte

Syftet med en seminarieövning är att belysa och utveckla frågeställningar om:

◗ krisorganisation

◗ roller och uppgifter

◗ arbetssätt

◗ resurser

◗ prioriteringar

◗ information

◗ samverkan

◗ stödfunktioner

Övningsformen
beskriver tillväga-

gångssättet för
övningen
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För- och nackdelar med övningsformen

Fördelen med en seminarieövning är att samtliga övningsdeltagare ges möjlighet att disku-
tera och ta del av de frågeställningar som kommer upp under övningen. Det ger deltagarna
god inblick i de olika delar och uppgifter som ingår i organisationens krishantering. I en
seminarieövning kan deltagarna utan stress och tidspress diskutera fram lösningar.

Seminarieformen är enkel att förbereda och genomföra, vilket innebär att den ordinarie
verksamheten påverkas mindre och kostnaderna för genomförandet kan hållas nere.

Om en seminarieövning genomförs enbart med ledningsfunktionen finns risk att de prak-
tiska problemställningarna inte blir belysta. Vid diskussion på ledningsnivå kan det verka
enkelt att lösa de praktiska problemen.

Spelövning med inspel

En spelövning innebär att man under så verkliga förhållanden som möjligt löser en uppgift
med utgångspunkt i ett scenario som efterhand kompletteras med lämpliga inspel. Varje
inspel måste ha ett bestämt syfte. Det kan vara att öka arbetsbelastningen på gruppen, få de
övade att ta vissa kontakter eller att vidta vissa åtgärder. Deltagarna agerar på samma sätt
som vid en verklig händelse och det går därmed inte att låtsas att saker blir utförda.

Vid mer omfattande spelövningar sker inspel från en motspelscentral bestående av en
motspelsgrupp som leds av en spelledare. Motspelsgruppens uppgift är att genom inspel leda
övningen i en viss riktning genom att få övningsdeltagarna att agera på ett visst sätt eller att
öka pressen och tempot i övningen. Vid enklare spelövningar kan övningsledaren/-ledningen
även fungera som spelledare och motspelsgrupp.

En spelövning ska helst genomföras på den plats där gruppen skulle befinna sig vid en verk-
lig händelse, till exempel en ledningscentral. Om detta inte är möjligt genomförs övningen
i en miljö som liknar verkligheten.

Spelövning är en lämplig övningsform om man vill testa lösningar inom till exempel organi-
sation, funktioner eller samverkansformer.

Spelövning – testar lösningar

Syfte

En spelövning belyser frågeställningar om:

◗ kommunens och dricksvattenproducentens ansvar

◗ krisorganisation

◗ den enskildes uppgift i organisationen

◗ arbetssätt

◗ information

◗ lokaler och tekniska hjälpmedel
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För- och nackdelar med övningsformen

En spelövning kräver mer resurser och förberedelser än en seminarieövning. Övningar i form
av spel ger ofta mycket goda kunskaper både för övade och motspelare.

Nackdelen är dock att övningsdeltagarna bara ser vad som sker på den plats där de själva
befinner sig och de kan därmed inte ta del av de diskussioner som förs av övningsdeltagarna
på annan plats.

Praktisk övning

Vid en praktisk övning befinner man sig i den verkliga miljön och nyttjar de resurser som
skulle användas vid en verklig händelse.

Praktisk övning – testar handhavande av utrustning

Syfte

Syftet med en praktisk övning är att utbilda och öva praktiskt handhavande av utrustning.
Exempel på praktiska övningar kan vara att ta i drift en reservvattentäkt, starta ett reserv-
vattenverk, testköra reservelaggregat mot avsedda anläggningar, öva nödvattendistribution
med tillgängliga tankar och tankbilar eller öva manuell körning av vattenverk.

För- och nackdelar med övningsformen

En praktisk övning kan i många fall göras ganska enkel och kräver inga omfattande förbere-
delser. Att kombinera en praktisk övning med en seminarieövning eller spelövning kan ofta
ge mycket gott resultat.

Nackdelen med en praktisk övning är att det kan bli långa väntetider mellan de olika mo-
menten. Det gäller att på något sätt nyttja denna tid med andra uppgifter för att övningen
ska kännas meningsfull.

Praktiska övningar kan genomföras på många olika sätt beroende på vad man ska öva.
Övningsformen kommer därmed inte att beröras ytterligare i denna handbok.

Övningstyp
Övningstypen beskriver vilken verksamhet eller funktion som övningen
i huvudsak berör. Valet av övningstyp beror bland annat på övningens
mål och syfte samt omfattningen av övningen.

Nedan beskrivs kort olika övningstyper som kan lämpa sig för övningar
inom VA-organisationer och deras samverkande aktörer.

Övningstypen 
beskriver vilken

verksamhet
övningen berör
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Larmövning

Syftet med larmövningen är att kontrollera att de personer som finns med på larmlistan går
att nå och att angivna telefonnummer är aktuella.

Startövning

En startövning kontrollerar att de larmade personerna infinner sig på angiven plats och vid-
tar de initiala åtgärder som krävs för att starta arbetet. Startövningen är därmed en förläng-
ning av larmövningen.

Stabsövning

Stabsövningen syftar till att öka kunskap och förmåga att arbeta med interna stabs- och
informationsrutiner. Målgrupperna är främst krisledning, assisterande personal, sakkunniga
och experter.

Beslutsövning (öva beslut)

Beslutsövningen syftar till att öva beslutsprocessen inom organisationen. I en beslutsövning
övas förmågan att under tidspress fatta beslut om åtgärder och inleda samverkan med andra
berörda aktörer. Övningstypen syftar till att reda ut ledningsstrukturer, mandat och delega-
tion.
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Genomförande

TIPS PÅ VÄGEN!

◗◗◗◗◗      Planera övningen utifrån organisationens mognad och behov

◗ ◗ ◗ ◗ ◗  Förankra tidigt övningen i organisationen

◗  ◗  ◗  ◗  ◗  Redan i planeringsskedet bör man fundera på utvärdering och återkoppling

Övningsledning

Övningsledare

Övningsledaren är den som ansvarar för genomförandet av övningen och leder den.

En övning kräver noggranna förberedelser och inför en övning bör övningsledaren:

◗ formulera syfte och mål för övningen i samråd med den som tagit initiativet till övningen

◗ författa ett lämpligt scenario och upprätta en spelplan

◗ besöka de platser som kan komma att ingå i händelseutvecklingen under övningen
(oavsett om det är en seminarie-, spel- eller fältövning)

◗ eventuellt samråda och planera med representanter från övriga samverkande aktörer

◗ utse någon eller några personer som ansvarar för dokumentation

Under övningens gång är det övningsledarens uppgift att:

◗ presentera syfte och mål med övningen, beskriva övningsmetoden och redogöra för de
praktiska detaljerna kring övningsdagen

◗ presentera dagens scenario

◗ se till att övningen flyter som planerat och se till att arbetsbelastningen på de övade ligger
på lagom nivå

◗ följa diskussionerna i grupperna och vid behov ge stöd

◗ se till att händelseutvecklingen under övningsdagen går i rätt riktning för att nå uppsatta
mål för övningen

◗ summera och tillsammans med övningsdeltagarna utvärdera övningen vid dagens slut

Spelledare

Vid större övningar med omfattande inspel utses en spelledare som leder arbetet i en mot-
spelscentral. Spelledaren är den som i praktiken styr händelseutvecklingen genom inspel som
på olika sätt styr övningen i en viss riktning. Därför är det viktigt att spelledaren är lyhörd
för övningsdeltagarnas agerande. Justeringar i planerade inspel kan krävas på grund av
övningsdeltagarnas agerande.
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Spelledarens uppgift är att:

◗ leda arbetet i motspelscentralen

◗ medverka vid framtagande av scenario och spelplan i samråd med övningsledaren

◗ styra övningen genom inspel vid lämpliga tillfällen

◗ följa upp inspel för att nå avsett resultat

◗ hålla kontakt med övningsledaren

◗ lyssna av och vara lyhörd för övningsdeltagarnas agerande

Vid seminarieövningar och enklare spelövningar kan övningsledaren själv fungera som
spelledare.

Övningsdeltagare

Övningens syfte och mål, liksom val av övningsform och -typ styr vilka personer som bör
medverka vid en övning.

Vid en övning kan följande funktioner medverka:

◗ Representanter från VA-huvudmannen, t ex förvaltningschef, VA-chef, produktionschef,
distributionschef, arbetsledare

◗ Driftspersonal, t ex driftstekniker eller rörnätspersonal

◗ Miljöchef samt miljöinspektör ansvarig för dricksvatten/livsmedel

◗ Beredskapssamordnare

◗ Säkerhetschef/-samordnare

◗ Räddningschef eller annan representant från Räddningstjänsten

◗ Informationschef/informationsansvarig

◗ Även smittskyddsläkare och Länsstyrelsen kan medverka

◗ Politiker, t ex kommunstyrelsens ordförande och tekniska nämndens ordförande,
kan också gärna delta

Scenario
Ett scenario ska beskriva den tänkta bakgrund som leder fram till den kris eller oönskade
händelse som råder när övningen påbörjas.

Ett scenario bör beskriva:

◗ fasta förutsättningar (t ex plats, årstid, tid på dygnet och väderförhållanden) – använd
realtid, det vill säga under hösten är det höst även i övningen (öva inte åskväder och
skyfall i januari); under en övningsdag kan dock flera arbetsdagar förflyta

◗ bakgrund – det händelseförlopp som leder fram till krisen (t ex att det regnat extremt
mycket de senaste två dygnen)

◗ problemställning (t ex att en huvudledning har brustit på grund av underminering i sam-
band med det extrema vattenflödet)

◗ omedelbara konsekvenser (t ex att vatten inte kan levereras till centralorten och att priori-
terade abonnenter, t ex sjukhuset, kommer att bli utan vatten)
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Scenariot bör utgå ifrån en händelse som leder till ett antal konsekvenser
som påverkar vattenförsörjningen. Om scenariot omfattar flera
parallella händelser med många konsekvenser finns risk för att
övningen blir rörig och diskussionerna ytliga.

Spelplan
En spelplan är en lista över inspel i kronologisk ordning och är det
manus övningsledningen ska använda och hålla sig till under övnings-
dagen. I spelplanen listas planerade inspel i kronologisk ordning.
En spelplan ska vara så allmänt hållen att den kan användas oavsett vilken riktning övningen
tar beroende på de beslut övningsdeltagarna fattar. Den exakta tidpunkten för planerade
inspel måste anpassas efter övningsdeltagarnas agerande. I sista delen av handboken finns ett
exempel på hur en spelplan kan utformas.

Inspel

Ett inspel måste alltid ha ett syfte och ska resultera i ett agerande av övningsdeltagarna.
Syftet kan vara att öka arbetsbelastningen, få övningsdeltagarna att fatta ett visst beslut eller
ta vissa kontakter. Inspel är ett sätt att styra övningen i en viss riktning för att uppnå målet
med övningen.

Vid en spelövning med omfattande inspel upprättas en motspelscentral som representerar
omvärlden. Motspelscentralen kan utgöras av en eller flera personer som genom inspel leder
övningen i en viss riktning. Aktiviteterna i motspelscentralen leds av en spelledare och inspel
sker enligt en förberedd spelplan.

Under en seminarieövning kan övningsledaren själv komma med inspel vid lämpliga tillfällen
för att öka arbetsbelastningen eller få deltagarna att agera.

Teknisk utrustning
Spelplatsen eller övningslokalen ställs iordning med den utrustning som krävs för till exem-
pel samband och gemensamma genomgångar. Beroende på övningens omfattning kan det
behövas tillgång till:

◗ telefoner

◗ kommunikationsradio för samband

◗ datorer med tillgång till Internet och e-post

◗ radio och TV

◗ storbildsprojektor

Tänk på att i god tid innan övningstillfället kontrollera att den tekniska utrustningen fungerar.

Ett bra scenario
ska vara:

✔ relevant
✔ realistiskt
✔ lokalt anpassat
✔ utmanande
✔ engagerande
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Viktigt
att tänka

på:

RESTRIKTIONER FÖR SAMBAND

Vid en övning finns alltid risk för att den information och det samband som
sker inom övningen sprids och i värsta fall uppfattas som ”riktig” information.
När det är övning ska därför alla telefonsamtal, e-postmeddelanden, skrivelser
och liknande inledas och avslutas med ordet ÖVNING. Detta är mycket viktigt – så att
katastrofen i scenariot inte blir till en verklig informationskatastrof. Papper kan komma
på avvägar liksom e-post och om de har ett spännande innehåll finns alltid risk för att de
hamnar i orätta händer. Detta kan i värsta fall leda till missförstånd och oro.

Bakgrundsmaterial
Bakgrundsmaterial är det material som används som underlag inför och under övningen för
att beskriva händelserna och deras konsekvenser. Bakgrundsmaterial kan nyttjas både av
övningsledningen och övningsdeltagarna. Bakgrundsmaterialet kan utgöras av till exempel:

◗ kartor

◗ ritningar

◗ bilder

◗ bildspel

◗ tekniska beskrivningar

◗ processbeskrivningar

◗ driftsinstruktioner

◗ beredskapsplaner

◗ resursförteckningar

◗ telefonlistor

Kontrollera att det bakgrundsmaterial som ska nyttjas under övningen är uppdaterat och
korrekt (att t ex ritningar och beskrivningar överensstämmer med verkligheten).

Mediekontakter
En övning kan vara ett bra tillfälle för dricksvattenproducenter och miljökontor att trimmas
ihop med informationsfunktionen i kommunen och tillsammans lära sig hantera trycket från
massmedierna.

Under en övning kan deltagarna ges möjlighet att formulera pressmeddelanden och att pla-
nera och genomföra presskonferenser. Presskonferenser kan hållas med inlånade statister
från till exempel journalist- eller medieutbildningar eller också kan någon eller några perso-
ner ur övningsledningen agera journalister och ställa kluriga frågor. Uppmana gärna även
övningsdeltagare som inte medverkar i presskonferensen att agera frågvisa journalister.

En fingerad presskonferens är ett lämpligt tillfälle att testa och öva samspelet mellan dem
som skulle medverka i en presskonferens vid en verklig händelse. Ställ därför som ”journa-
list” gärna frågor som ger utrymme för spekulationer eller försök få deltagarna att svara på
frågor som inte berör deras eget ansvarsområde. På så sätt kan man belysa och diskutera
fallgropar som man som intervjuad lätt kan hamna i.
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Dokumentation

Övningsbestämmelser

Övningsbestämmelserna är en del av övningsdokumentationen och ska
tillhandahållas samtliga övningsdeltagare innan övningen. I övnings-
bestämmelserna ska alla praktiska detaljer redovisas.

Antingen kan övningsbestämmelserna skickas ut till övningsdeltagarna
i förväg, i god tid innan övningen, eller också kan man välja att dela ut
övningsbestämmelserna vid inledningen av övningsdagen och gemensamt gå igenom inne-
hållet.

Övningsbestämmelserna bör omfatta följande delar:

◗ Syfte och målsättning med övningen

◗ Övningsform och övningstyp

◗ Övningsorganisation (övningsledning, övningsdeltagare)

◗ Tidpunkt för genomförande av övningen

◗ Hålltider för dagen och nödvändiga förutsättningar (t ex mat, kaffe)

◗ Ansvarsförhållanden

◗ Eventuella säkerhetsbestämmelser

◗ Scenario (delges inte om dokumentationen skickas ut i förväg)

◗ Teknik och samband

◗ Utvärdering och återkoppling

◗ Bilagor (t ex telefonlistor, kartmaterial, bilder)

I slutet av handboken finns ett exempel på hur övningsbestämmelserna kan utformas.

Övningsledningsbestämmelser

Övningsledningsbestämmelserna beskriver övningens scenario i detalj
och är det underlag som styr övningsledningens arbete under övningen.
Därför är övningsledningsbestämmelserna ”hemliga” och ska endast
distribueras till de personer som ingår i övningsledningen.

Övningsledningsbestämmelserna bör omfatta följande delar:

◗ Övningsorganisation

◗ Instruktioner, dokumentation och rapportering för övningsledningen

◗ Scenario

◗ Spelplan med den tänkta händelseutvecklingen och tänkbara inspel

◗ Motspelsorganisation om sådan finns

◗ Bilagor i form av t ex sambandslistor, kartmaterial och bilder

Övningsbe-
stämmelserna
är den öppna

delen av övnings-
dokumenta-

tionen

Övningslednings-
bestämmelserna
är den hemliga

delen av övnings-
dokumenta-

tionen
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Vid mindre övningar kan dokumentationen till övningsledningen begränsas till en spelplan
som omfattas av övningens scenario, den tänkta händelseutvecklingen och eventuella inspel.

I del två i denna handbok finns ett exempel (checklistor) på hur övningslednings-
bestämmelserna kan utformas.

Att planera och genomföra en seminarieövning

Inför övningen

◗ Genomför en behovsanalys för att fastställa övningens:
– syfte och mål
– målgrupp
– omfattning
– övningsform
– övningstyp

◗ Förankra övningen i organisationen

◗ Utse en övningsledare

◗ Besluta vilka personer/funktioner som ska medverka samt tid och plats för övningen

◗ Skicka ut en inbjudan med en preliminär dagordning till övningsdeltagarna

◗ Utarbeta ett lämpligt scenario

◗ Ta bilder på den plats där scenariot ska utspela sig

◗ Upprätta en spelplan med lämpliga inspel

◗ Gör en tidsdisposition för övningsdagen

◗ Förbered frågor för att belysa viktiga frågeställningar

◗ Förbered möteslokalen med den utrustning som krävs

◗ Utse ansvarig för dokumentation (dokumenterar t ex händelseförlopp och frågeställ-
ningar som uppkommer under övningsdagen)

◗ Upprätta övningsdokumentation (t ex övningsbestämmelser, telefonlistor och
utvärderingsblankett)

◗ Ta fram bakgrundsmaterial som kan komma till nytta under övningen (t ex kartor,
ritningar, beskrivningar, beredskapsplaner)

Under övningen

◗ Presentation av övningsledningen och övningsdeltagarna

◗ Redogör för övningens syfte och mål samt förutsättningarna för övningen

◗ Start av övning – presentation av dagens scenario

◗ Inspel som leder till agerande eller ökad arbetsbelastning

◗ Lägg eventuellt in presskonferenser under övningens gång

◗ Antingen ordnas förtäring på plats eller så kan övningen tillfälligt avbrytas för kafferast
och lunch

◗ Dokumentera händelseförlopp och uppkomna frågeställningar
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Efter övningen

◗ Summera övningen.

◗ Utvärdera övningen med avseende på vad som fungerade bra och vad som kan förbättras.
Föreslå eventuella förbättringsåtgärder för att organisationen bättre ska kunna hantera en
kris.

◗ Utse ansvariga och sätt ett slutdatum för de åtgärder som ska vidtas

◗ Återkoppla efter någon/några månader. Har föreslagna förbättringsåtgärder vidtagits?

Att planera och genomföra en spelövning

Inför övningen

◗ Genomför en behovsanalys för att fastställa övningens:
– syfte och mål
– målgrupp
– omfattning
– övningsform
– övningstyp

◗ Förankra övningen i organisationen

◗ Utse en övningsledare och bilda eventuellt en projektgrupp

◗ Gör en tidsplan för det förberedande arbetet inför övningen

◗ Besluta vilka personer/funktioner som ska medverka samt tid och plats för övningen

◗ Skicka en inbjudan med en preliminär dagordning till övningsdeltagarna

◗ Utarbeta ett lämpligt scenario och utse en lämplig spelplats

◗ Upprätta en spelplan med lämpliga inspel

◗ Gör en tidsdisposition för övningsdagen

◗ Förbered frågor för att belysa viktiga frågeställningar

◗ Besök och förbered spelplatsen med den utrustning och det materiel som krävs.

◗ Upprätta eventuellt en motspelscentral med en ansvarig spelledare

◗ Utse ansvarig för dokumentation (dokumenterar t ex händelseförlopp och frågeställ-
ningar som uppkommer under övningsdagen)

◗ Upprätta övningsdokumentation (t ex övningsbestämmelser, säkerhetsbestämmelser,
telefonlistor och utvärderingsblankett)

◗ Ta fram bakgrundsmaterial som kan komma till nytta under övningen (t ex kartor,
ritningar, beskrivningar, beredskapsplaner)

Under övningen

◗ Samling på spelplatsen

◗ Presentation av övningsledning och övningsdeltagare

◗ Genomgång av förutsättningarna för övningen och eventuella säkerhetsaspekter
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◗ Start av övning – presentation av dagens scenario

◗ Om övningen utspelar sig på flera platser bör observatörer finnas på respektive övnings-
plats för att rapportera till övningsledaren

◗ Inspel som leder till agerande i en viss riktning eller ökad arbetsbelastning

◗ Lägg eventuellt in presskonferenser under övningens gång

◗ Ordna gärna så att det finns någon form av förtäring på plats för att inte behöva avbryta
arbetet under övningens gång

◗ Dokumentera händelseförloppet, de problem som uppstår samt uppkomna frågeställ-
ningar

Efter övningen

◗ Summera övningen

◗ Utvärdera övningen med avseende på vad som fungerade bra och vad som kan förbättras.
Föreslå eventuella förbättringsåtgärder för att organisationen bättre ska kunna hantera en
kris.

◗ Utse ansvariga och sätt ett slutdatum för de åtgärder som ska vidtas

◗ Återkoppla efter någon/några månader. Har föreslagna förbättringsåtgärder vidtagits?
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Utvärdering och återkoppling

Utvärdering
Övningar genomförs i syfte att uppnå någonting – en bättre rustad organisation, kompetent
personal eller bättre rutiner. Utvärderingen ska visa om övningens syfte och mål verkligen
har uppnåtts och om övningen har varit till nytta för framtida arbete och krishantering.

Utvärdering och återkoppling är en mycket viktig del av övningsverksamheten och bör ge-
nomföras i två steg i form av en muntlig genomgång direkt vid övningens slut och en skrift-
lig utvärdering i rapportform. En utvärdering ger möjlighet att fundera över vad som har
gått bra och vad som har gått mindre bra och eventuellt kan förbättras.

Syftet med utvärderingen är att:

◗ bedöma om övningens syfte och mål har blivit uppfyllda

◗ samla erfarenheter och lärdomar för att dra nytta av dem i det framtida arbetet

◗ ta tillvara goda idéer från övningen

◗ förstärka motivationen hos medarbetarna

◗ utveckla övningsmetodiken och lära inför kommande övningar

Inled med att låta övningsdeltagarna reflektera över övningen. Diskutera om scenariot var
realistiskt och om detta eller något liknande skulle kunna inträffa i verkligheten.

Övningsledaren bör därefter kortfattat summera och utvärdera övningen med:

– iakttagelser – hur övningen har förflutit, engagemang från övningsdeltagarna

– omdöme – vad som har fungerat bra och vilka brister som har påvisats. Bedöm på
helhetsnivå, inte på det personliga planet

– rekommendationer – förslag till förbättringar, fortsatt arbete

När det gäller den skriftliga rapporten bör den delas in i två delar, där den ena delen beskri-
ver arbetet under övningen och den andra beskriver utfallet av övningen i sig. Nedanstående
punkter kan användas som stöd för den skriftliga rapporten:

◗ Övningens syfte och mål

◗ Övningsdeltagare

◗ Övat scenario

◗ Vad har fungerat bra?

◗ Vad har fungerat dåligt?

◗ Förslag till förbättringar

◗ Fortsatt arbete
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För att belysa både styrkor och brister inom verksamheten bör rapporten redovisas för an-
svariga beslutsfattare och kanske även för politiker. På detta sätt kan man öka förståelsen
hos beslutsfattarna för sårbarheten inom verksamheten och visa vilka investeringar som
krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Vid en mer omfattande övning kan det även vara lämpligt att en skriftlig
utvärdering fylls i av övningsdeltagarna, där de ges möjlighet att lämna
synpunkter på övningen. Den skriftliga utvärderingen kan omfatta
följande frågeställningar:

◗ Har övningen gett dig/din organisation något?

◗ Har du känt dig delaktig?

◗ Var det ett realistiskt scenario? Skulle detta kunna hända i verkligheten?

◗ Har ansvarsfördelningen mellan olika förvaltningar/aktörer varit tillräckligt tydlig?

◗ Har övningen gett klarhet angående kommunens resurser (personal/material) att hantera
en kris?

◗ Har frågeställningar angående prioriteringar klargjorts?

◗ Har du använt dig av befintliga handlingsplaner/krisplaner under övningen?

◗ Har tempot på övningen varit lagom?

◗ Vad vill du öva i framtiden och vilka frågeställningar bör då belysas?

I del två av handboken finns ett exempel på hur en utvärderingsblankett kan utformas.

Återkoppling
Uppföljningen av övningen bör resultera i en åtgärdsplan för det fortsatta arbetet. Under
övningen kommer det med all sannolikhet upp många goda idéer om åtgärder och förbätt-
ringar. Det är dock lätt att goda idéer rinner ut i sanden om ingen ansvarig utses, därför är
uppföljningen av vidtagna åtgärder viktig. Varje förslag till åtgärd eller förbättring bör listas
med tidsplan samt ansvarig för genomförandet.

För att följa upp och återkoppla åtgärder och förbättringar bör ett uppföljningsmöte plane-
ras några månader efter att övningen genomförts. Vid detta möte sker en avstämning av
genomförda åtgärder.

Reflektioner och
utvärdering av en

övning är minst lika
viktigt som övningen
i sig – avsätt därför

gott om tid
för detta!
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Checklistor och exempel

Checklista seminarieövning

Förberedelser inför övningen:

Genomför en behovsanalys för att fastställa övningens:
– syfte och mål
– målgrupp
– omfattning
– övningsform
– övningstyp

Förankra övningen i organisationen

Utse en övningsledare och eventuellt en spelledare med ansvar för inspel

Besluta vilka personer/funktioner som ska medverka samt tid och plats för övningen

Skicka en inbjudan med en preliminär dagordning till övningsdeltagarna

Utarbeta ett lämpligt scenario

Upprätta en spelplan med lämpliga inspel och tidsdisposition

Förbered ett antal frågor som kan vara bra att ha i ”bakfickan” för att belysa viktiga
frågeställningar

Upprätta övningsdokumentation (t ex övningsbestämmelser, telefonlistor och
utvärderingsblankett)

Ta fram det bakgrundsmaterial som krävs inför övningen (t ex kartor, ritningar,
beskrivningar, beredskapsplaner)

Tänk igenom hur övningen ska utvärderas. Utforma eventuellt en utvärderings-
blankett

Utse en person som ansvarar för dokumentationen

Utrusta övningslokalen med den tekniska utrustning som krävs för t ex samband

Ordna med fika och eventuellt mat till övningsdeltagarna
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Checklista spelövning

Förberedelser inför övningen:

Genomför en behovsanalys för att fastställa övningens:
–  syfte och mål
– målgrupp
– omfattning
– övningsform
– övningstyp

Förankra övningen i organisationen

Utse en övningsledare och bilda eventuellt en projektgrupp

Gör en tidsplan för det förberedande arbetet inför övningen

Besluta vilka personer/funktioner som ska medverka samt tid och plats för övningen

Skicka ut en inbjudan med en preliminär dagordning till övningsdeltagarna

Utarbeta ett lämpligt scenario

Upprätta en spelplan med lämpliga inspel och tidsdisposition

Förbered ett antal frågor som kan vara bra att ha i ”bakfickan” för att belysa viktiga
frågeställningar

Upprätta övningsdokumentation (t ex övningsbestämmelser, säkerhetsbestämmelser,
telefonlistor och utvärderingsblankett)

Ta fram det bakgrundsmaterial som krävs inför övningen (t ex kartor, ritningar,
beskrivningar, beredskapsplaner)

Tänk igenom hur övningen ska utvärderas. Utforma eventuellt en utvärderings-
blankett

Utse en person som ansvarar för dokumentationen

Besök och förbered spelplatsen med den utrustning och det materiel som krävs

Upprätta eventuellt en motspelscentral med en ansvarig spelledare

Ordna med fika och eventuellt mat till övningsdeltagarna
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Exempel spelplan

Tid Inspel Från Till (övad
(givare) funktion)

Måndag
28 aug

8.20 Det kommer ett telefonsamtal om att Privatperson Miljö-
dricksvattnet luktar och smakar konstigt kontoret

8.30 Miljökontoret söker information hos Miljö- VA-chefen
VA-ansvarig inspektör

9.00 Många inkommande samtal angående Kommunens Vattenverks-
illaluktande vatten växel chefen

...

...

Tisdag
29 aug

11.00 Vårdcentralen har fått indikation på Vård- Miljö-
onormalt många insjuknade i någon centralen kontoret
form av magåkomma

…

…
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Exempel övningsbestämmelser 

Övningsbestämmelser

1. Bakgrund

2. Syfte och mål

3. Övningsform och övningstyp

4. Deltagare

5. Övningsorganisation och övningsledning

6. Förberedelser
Behöver övningsdeltagarna läsa på något eller på annat sätt förbereda sig inför övningen?
Vilket material behöver deltagarna ha till hands under övningen?

7. Tid
Datum och hålltider för övningen

8. Scenario
Om övningsbestämmelserna skickas till övningsdeltagarna före övningen kan denna punkt
uteslutas och scenariot delas ut separat vid övningsstarten.

9. Lokaler/spelplatser och teknisk utrustning
Var kommer övningen att genomföras och vilken utrustning finns att tillgå på platsen/
i lokalen?

10. Ramar för övningen
Hur sker kontakter internt och externt under övningen?

11. Säkerhetsbestämmelser och ansvarsförhållanden

12. Utvärdering
Hur kommer övningen att utvärderas?

13. Återkoppling
På vilket sätt kommer man att arbeta vidare med resultat och erfarenheter från övningen?

14. Telefonlista
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Exempel övningsbestämmelser

Övningsledningsbestämmelser

1. Övningsledarorganisation

2. Instruktion för övningsledarpersonal
Instruktion för rapportering m m

3. Övningsledarsamband

4. Scenario

5. Spelplan
Inspel, tidsdisposition

6. Motspelsorganisation

7. Disponibla resurser

8. Dokumentation
Instruktioner hur dokumentation ska ske

9. Telefonlista

10. Bilagor

Vid mindre övningar kan övningsledningsbestämmelserna begränsas till en spelplan som
omfattar scenariot, den tänkta händelseutvecklingen och lämpliga inspel.
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Exempel utvärderingsblankett

Jag som har svarat på frågorna arbetar på:

 VA-verket  Miljökontoret Annat: .......................................................................................................................................................................................

Ja Nej Vet ej

Känner du att övningsdagen har varit till nytta och gett dig nya
kunskaper?

Var scenariot realistiskt och skulle något liknande kunna inträffa
i verkligheten?

Har du tidigare erfarenhet från liknande verkliga händelser?

Har rollerna och ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna varit
tillräckligt tydliga under övningen?

Har du använt din förvaltnings krisplaner/handlingsplaner under
övningen?

Har övningen gett dig större klarhet angående kommunens resurser
att hantera en kris (material/personal)?

Har övningen gett dig större klarhet angående möjliga prioriteringar?

Har övningen gett dig större klarhet angående samverkan med
andra aktörer, t ex grannkommuner och myndigheter?

Vad var svårt att lösa?

Vad var enkelt att lösa?

Förslag till förbättringar:

Vad vill du öva i framtiden och vilka frågeställningar bör då belysas?

Övriga synpunkter:

Tack för din medverkan!
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Scenariobank

Scenariobanken innehåller ett antal scenarier tänkta att anpassas efter lokala förhållanden för
egna övningar. Det är därför fritt att kopiera och använda hela eller delar av detta material.

Scenarierna är skrivna på ett sådant sätt att den första delen är tänkt att skrivas ut till samt-
liga övningsdeltagare. Inspel och information som markeras med kursiv text är tänkt endast
för spelledningen. De frågeställningar som listas i slutet av varje scenario kan antingen ingå
som en del i de presenterade scenarierna alternativt användas av spelledningen som stöd för
diskussionerna under den pågående övningen.
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Förorening av vattentäkt – tankbilsolycka

Det är torsdagen den 3 november och sedan i onsdags kväll har det varit ett riktigt höstrusk
med kraftigt regn, vilket har medfört svåra trafikförhållanden i hela länet. Det kom till och
med underkylt regn under natten, vilket har gjort vissa vägar glashala.

Klockan 05.10 får Räddningstjänsten via SOS larm om att en tankbil har kört av vägen. När
Räddningstjänsten kommer till platsen konstaterar de att tankbilen innehåller grön diesel, el-
ler rättare sagt innehöll. En sten i diket har rivit hål på tanken och en stor del av innehållet
har runnit ner i marken. En stickande diesellukt har spridit sig över området.

Eftersom avåkningen har skett i närheten av stadens huvudvattentäkt kontaktar Räddnings-
tjänsten omgående VA-chefen/miljöchefen i kommunen som denna morgon får ett hastigt
uppvaknande.

Inspel:

Under saneringsarbetet visar det sig att föroreningen redan nått grundvattenmagasinet. Det
är nu bara en tidsfråga till dess att föroreningen även når de grundvattenbrunnar som försör-
jer staden.

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarfördelning

◗ Akuta insatser

◗ Miljökrav vid sanering

◗ Undersökning av föroreningens spridning i grundvattenmagasinet

◗ Nödvattenförsörjning

◗ Tekniska insatser

◗ Reservvatten

◗ Långsiktiga åtgärder

Scenariot kan omarbetas så att det i stället är en ytvattentäkt som hotas av föroreningen.
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Förorening av vattentäkt – ”gamla synder”

Det är fredag eftermiddag när kommunens miljökontor blir uppringt av det analyslaboratorium
som kommunen anlitar för sina rutinmässiga dricksvattenanalyser.

Under förra veckan togs vattenprover i samtliga kommunens dricksvattennät för en utvidgad
kontroll. Vid analys under förmiddagen fann laboratoriet tetrakloreten (perkloretylen) i samt-
liga prover och i ett av proverna uppgick halten till 33 µg/liter, vilket är mer än tre gånger högre
än gränsvärdet (10 µg/liter) för dricksvatten. Vattnet klassas därmed som otjänligt.

Den aktuella vattentäkten baseras på ett grundvatten som har ansetts ha mycket god kvali-
tet, varför vattnet behandlas enbart i ett alkaliskt filter för att höja pH-värdet.

Inspel (I det fall man väljer att inte omgående gå ut med information):

Någon ”läcker” information om det otjänliga vattnet till kommunens största lokaltidning,
som nästa morgon slår upp en stor rubrik på första sidan i tidningen:

”Förgiftat dricksvatten – kommunen tiger om otjänliga analysresultat”

Frågeställningar som stöd för diskussionen

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ När bör man informera berörda abonnenter?

◗ Vem ansvarar för informationen?

◗ Kan vattnet även fortsättningsvis förtäras i väntan på åtgärder och vem fattar i så fall
ett sådant beslut?

◗ Reservvatten

◗ Tekniska åtgärder – vattenbehandling eller ny vattentäkt?
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Dumpade spilloljefat inom skyddsområdet

På fredag eftermiddag kommer ett telefonsamtal till miljökontoret. En privatperson som
tagit en eftermiddagspromenad med hunden har upptäckt något som han tycker verkar lite
underligt. Det var när han promenerade förbi den nedlagda grustäkten vid Moåsen som han
upptäckte att det nere i täkten låg ett tiotal ”oljefat” som han inte noterat när han tidigare
promenerat förbi. Han tyckte att det verkade lite konstigt att någon skulle ha lämnat fat på
det sättet, så han bestämde sig för att titta lite närmare på saken. När han går ner i gropen
känner han en tydlig och skarp lukt och när han kommer närmare faten ser han att de är
sönderslagna och att något svart och kladdigt har runnit ut på marken. Det ser ut som spill-
olja.

På miljökontoret beslutar man att omgående åka ut till platsen, eftersom man vet att just
denna grustäkt ligger i ytterkanten av den primära skyddszonen till kommunens största
grundvattentäkt. Det är just av den anledningen som fortsatt verksamhet för brytning inte
beviljades för några år sedan när tillståndet skulle omprövas.

Inspel 1:

Vattenprover visar att föroreningen har nått ner i grundvattenmagasinet.

Inspel 2:

Vid förnyad provtagning visar det sig att föroreningen har spridit sig till grundvatten-
brunnarna.

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Akuta insatser

◗ Miljökrav vid sanering

◗ Information

◗ Tekniska åtgärder

◗ Hur undersöks spridningen i grundvattenmagasinet?

◗ Hur säkerställs dricksvattenkvaliteten?

◗ Reservvatten
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Sabotage mot infiltrationsbassänger

Bakgrund:

Vattenbehandlingen för kommunens centralort baseras på konstgjord infiltration. Det inne-
bär att råvatten tas från en närliggande ytvattentäkt och därefter pumpas till infiltrations-
bassänger utomhus där vattnet infiltreras. Efter drygt två veckor pumpas vattnet upp ur bor-
rade brunnar, nu som konstgjort grundvatten.

Detta har hänt:

Det är måndag morgon den 21 maj. Klockan 07.00 anländer en av kommunens driftstek-
niker till vattenverket. Redan när han stiger ur bilen känner han den doft av petroleum som
har spridit sig över området. Han öppnar dörren till vattenverket och går in i lokalen. Inne
i vattenverket känns ingen ovanlig lukt. Han går ut igen och går ner mot infiltrations-
bassängerna. Ju närmare bassängerna han kommer desto kraftigare känns lukten. När han
kommer fram till infiltrationsbassängerna upptäcker han ett tydligt oljeskimmer på vatten-
ytorna.

I detta inledande skede vet man inte varifrån oljan härstammar. Oljeförekomsten kan till exem-
pel bero på förorening av ytvattentäkten eller sabotage antingen mot intagsstationen eller
infiltrationsbassängerna. Övningsdeltagarnas första uppgift blir därmed att lokalisera felkällan.

Inspel:

Området kring vattenverket och infiltrationsbassängerna är inhägnat. Det visar sig att stängslet
har blivit uppklippt på ett ställe och djupa hjulspår tyder på att någon har backat in med bil och
släpvagn mot det uppklippta hålet.

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Akuta insatser

◗ Miljökrav vid sanering

◗ Information

◗ Nödvattenförsörjning

◗ Tekniska åtgärder

◗ Hur undersöks spridningen i grundvattenmagasinet?

◗ Hur säkerställs dricksvattenkvaliteten?

◗ Reservvatten
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Vattenburen smitta

Det är fredagen den 8 september och personalen på tekniska förvaltningen sitter och avnjuter
sitt eftermiddagskaffe när VA-chefen blir uppringd av miljökontoret.

Tidigare under eftermiddagen har miljökontoret blivit kontaktat av sjukhuset, eftersom
många av patienterna under de senaste dagarna har insjuknat i någon typ av magåkomma
med kraftigt illamående, kräkningar och diarréer. De första fallen uppkom redan under ons-
dagen och sedan dess har det bara ökat. Eftersom nästan samtliga patienter och många ur
personalen har drabbats börjar nu läget på sjukhuset bli akut.

I början tog man för givet att det var den smittsamma vinterkräksjukan som hade spridit sig
på sjukhuset. Under torsdag eftermiddag kom det dock in patienter med liknande symtom
som hade smittats på annat håll, varför man nu börjar misstänka att det eventuellt kan fin-
nas andra orsaker till smittan. Därför undrar miljökontoret nu om det eventuellt kan vara
dricksvattnet som är orsaken till magsjukeutbrottet.

Inspel (sabotage):

I samband med felsökningen tas prover både i ledningsnätet och i samtliga reservoarer. När
en av kommunens driftstekniker kommer till tätortens största reservoar för provtagning
upptäcker han att någon har brutit sig in. Eftersom reservoaren inte är larmad vet man inte
när inbrottet har skett. Det är ungefär tre veckor sedan någon från kommunen senast be-
sökte anläggningen. Skulle detta kunna vara orsaken till den vattenburna smittan?

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Hur informeras abonnenterna?

◗ Hur hanteras massmedierna?

◗ Felsökning/provtagning

◗ Tekniska insatser

◗ Eventuell nödvattenförsörjning/kokningsrekommendationer

◗ Återgång till normaldrift

Scenariot kan ha flera orsaker, till exempel dålig råvattenkvalitet på grund av mycket regn,
förorening i samband med ett ledningsbrott någon dag tidigare eller sabotage, till exempel
riktat mot högreservoaren.
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Hot om sabotage

VA-chefen blir strax före morgonfikat uppringd av kommunens säkerhetschef. Han vill om-
gående ha till stånd ett möte med VA-chefen och säger att han inte vill eller kan diskutera
ärendet på telefon. De beslutar att de ska träffas en timme senare på säkerhetschefens kon-
tor. VA-chefen undrar vad som nu är på gång - kanske säkerhetschefen har synpunkter på
den nya kameraövervakningen som har installerats på avloppsreningsverket efter det senaste
inbrottet.

En timme senare inställer sig VA-chefen punktligt till mötet. Så fort han har slagit sig ner i
besöksstolen räcker säkerhetschefen över ett brunt kuvert. Inuti ligger ett handskrivet brev
skrivet med stora spretiga bokstäver:

”Vi kräver att kommunen omedelbart drar tillbaka tillståndet som beviljats
för att etablera ett nytt slakteri i Stormviken. I annat fall kommer
dricksvattnet i kommunen inom en snar framtid att förgiftas.”

Brevet hade anlänt till kommunen med morgonposten. Det var inte adresserat till någon
speciell person.

VA-chefen tittar frågande upp på säkerhetschefen: Vad gör vi nu?

Inspel:

Två dagar senare åker en av driftsteknikerna ut för att ta ett vattenprov i reservoaren och
upptäcker då att dörren är uppbruten. Reservoaren saknar larm och det är nästan två veckor
sedan någon senast besökte platsen. Därför har man ingen som helst aning om när under de
två senaste veckorna som inbrottet har ägt rum. Kan denna händelse eventuellt kopplas till
hotet mot vattenförsörjningen?

Inspel (i det fall övningsdeltagarna väljer att inte gå ut med information):

Information om hotet läcker ut och tidigt en morgon sätter miljöchefen kaffet i vrångstrupen
när han på förstasidan av lokaltidningen läser:

”Kommunen mörkar hot om förgiftat dricksvatten”

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Polisanmälan

◗ Hotbildsbedömning

◗ När bör man informera berörda abonnenter?

◗ Vem ansvarar för informationen?

◗ Hur hanteras massmedierna?

◗ Krävs utökad bevakning av anläggningar?

◗ Krävs utökad provtagning och egenkontroll?
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Utslaget vattenverk

Det är extremt torrt i skog och mark efter en semestermånad helt utan regn. De flesta har nu
återvänt till arbetet och det stora samtalsämnet är just det fina semestervädret som alla har
haft.

Sent på eftermiddagen drar dock tunga svarta regnmoln in från havet och många drar nog
en lättnadens suck över att det nu äntligen kanske kommer lite regn. Regnet börjar falla och
efter en stund hörs några kraftiga åskknallar och blixtar lyser samtidigt upp himlen. Regn-
och åskvädret drar ganska snabbt förbi och efter en stund är det åter uppehåll.

Någon timme därefter kommer ett samtal till SOS Alarm om en skogsbrand drygt en mil ut-
anför tätorten. Räddningstjänsten åker ut och konstaterar att branden troligtvis orsakats av
ett eller flera blixtnedslag. Eftersom det är så torrt i marken sprider sig elden snabbt och man
befarar nu en omfattande skogsbrand.

Kommunens vattenverk med konstgjord infiltration ligger inte långt ifrån den plats där bran-
den har startat. Nu ligger vinden på mot vattenverket och elden sprider sig snabbt i riktning
mot verket. Räddningstjänsten meddelar vattenverkspersonalen att man måste evakuera ver-
ket medan den enda tillfartsvägen ännu är framkomlig. Inom någon eller några timmar befa-
rar man att det inte kommer att vara möjligt att ta sig till eller ifrån verket. Dessutom ligger
vattenverket i den direkta farozonen för brandens spridning.

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Åtgärder på verket innan detta evakueras

◗ Hur ordnas vattenförsörjningen om vattenverket brinner?

◗ Hur påverkas infiltrationen av rök, nedfall eller släckvatten?

◗ Information

◗ Samverkan

◗ Nödvattenförsörjning

◗ Långsiktiga åtgärder
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Allvarliga distributionsstörningar

Kommunens vattenförsörjning baseras på ytvatten från Storsjön. Från ytvattentäkten leds rå-
vattnet i en 4 kilometer lång råvattenledning till vattenverket i Lillviken. Råvattenledningen
utgörs av en gammal trätub från slutet av 1950-talet.

Vattenverket försörjer totalt cirka 40 000 personer i centralorten och omkringliggande sam-
hällen och har en kapacitet på ungefär 140 liter/sekund.

Strax efter klockan 18.00 på fredag kväll erhåller jourhavande driftstekniker ett larm om
uteblivet råvatten. Han åker omgående ut till vattenverket och kan där bara konstatera det
faktum att inget råvatten når verket. I och med detta drar han slutsatsen att det måste vara
en läcka någonstans på den 4 kilometer långa råvattenledningen.

Eftersom det normalt vid den här tiden på kvällen är låga nivåer i centralortens två reservoa-
rer inser han att det gäller att handla snabbt och börjar genast ringa in personal som kan
hjälpa till att leta efter läckan. Samtidigt ringer han VA-chefen, som dock redan har hunnit
åka till stugan, där mobiltäckning saknas. Det har redan börjat mörkna och så här en fre-
dagskväll är det inte lätt att få tag på personal.

Inspel 1:

Efter cirka 2 timmars letande hittar en ur rörnätspersonalen läckan i ett oländigt område.
När han väl når platsen är det ingen tvekan om att det är här brottet är, sättningarna i mar-
ken är omfattande. När man börjar gräva inser man att en längre sträcka av den gamla
trätuben har brustit helt och hållet och att det därmed kan bli problem med att laga tuben.

Inspel 2:

När lagningsarbetet påbörjats upptäcker man att nästan hela ledningen har fyllts med finlera.
Ungefär samtidigt börjar mängder av telefonsamtal att komma till SOS Alarm angående uteblivet
vatten.

Samma scenario kan användas även om vattenförsörjningen baseras på konstgjord infiltra-
tion. Det ger dock betydligt längre tidsfrist, eftersom grundvattenmagasinet då fungerar som
buffert.

Scenariot kan även omarbetas, så att det i stället omfattar en svåråtkomlig läcka på en
huvudledning.

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Samverkan

◗ Information

◗ Nödvattenförsörjning

◗ Prioriterade abonnenter

◗ Tekniska åtgärder råvattenledning
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Långvarigt elavbrott

Det är tisdag förmiddag och klockan är 9.30. De flesta sitter och avnjuter sitt morgonkaffe
när strömmen plötsligt bryts.

Det visar sig efter en stund att inte bara kommunen utan hela regionen har blivit strömlös.
Orsaken är någon form av ledningsbrott som ännu inte har lokaliserats. Ingen kan i nuläget
svara på var felet är och vad som är orsaken. Det är därmed oklart hur länge det kommer att
dröja innan felet är åtgärdat. Vi får därför utgå ifrån att elbortfallet kan bli långvarigt - kan-
ske dröjer det flera dygn innan strömmen återkommer.

Föreslå en handlingsplan för hur vattenförsörjningen ska säkras i er strömlösa kommun.

Inspel:

Det visar sig att problemet med strömförsörjningen är av betydligt allvarligare grad än man
först befarat. Mycket tyder nu på att hela kommunen kommer att förbli strömlös under 1–2
veckor.

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Samverkan

◗ Prioritering av reservelkraft

◗ Eventuell nödvattenförsörjning

◗ Internt och externt samband vid elavbrott (när varken mobil eller fast telefoni fungerar)

◗ Hur informeras abonnenterna?

◗ Hur påverkas larmfunktionerna?

◗ Olika problem beroende på årstid
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Snö- och isstorm

I början av december drar ett oväder in över kusttrakterna. Det hela börjar på förmiddagen
med lätt snöfall och några minusgrader, men övergår snart i intensivt snöfall i kombination
med kraftiga vindar. Mot eftermiddagen blir det ymniga snöfallet allt blötare med inslag av
skurar med underkylt regn. Vinden från havet tilltar ytterligare och närmar sig nu storm-
styrka i byarna. De regnblandade snöbyarna vräker sig in över kusttrakterna och kan nu i
det närmaste liknas vid en en snö- och isstorm. Allt som står fritt i vindriktningen täcks
snabbt av ett flera decimeter tjockt snö- och islager.

Under eftermiddagen börjar det bli kaos i trafiken och innan kvällen har även snöröjnings-
fordonen svårt att ta sig fram i de blöta nästan metertjocka snömassorna.

Många snötyngda träd knäcks i stormbyarna. Flera tak rasar samman under metertjocka
lager av blötsnö. När en orkanby drar fram knäcks några snö- och istyngda kraftlednings-
stolpar, vilket medför att strömförsörjningen bryts inom ett stort område. På grund av
elbortfallet upphör mobiltelefonerna att fungera efter ett par timmar och störningar uppstår
av och till även i den fasta telefontrafiken. Eluppvärmda fastigheter kyls snabbt ut på grund
av den låga temperaturen i kombination med den pinande vinden. Många sändar- och
mottagarantenner runt om i kommunen knäcks på grund av vinden och blötsnön.

Räddningstjänsten har kallat in militär. Samtidigt försöker man samla ihop olika kris-
ledningsgrupper med representanter från olika samhällsviktiga funktioner, bland annat vat-
tenförsörjningen. Men det tar tid att samla folk när det är nästan omöjligt att ta sig fram.

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Samverkan

◗ Hur påverkas vattenförsörjningen?

◗ Hur får man fram mobila reservelaggregat samt drivmedel till aggregaten?

◗ Hur sker det interna och externa sambandet när varken mobiltelefoner eller den fasta
telefontrafiken fungerar?

◗ Hur påverkas anläggningarnas styr- och övervakningssystem samt larmfunktioner?

◗ Vad händer med anläggningar som är eluppvärmda och snabbt kyls ut?

◗ Kan personalen skickas ut till anläggningarna vid rådande väderlek?



42 ÖVNINGSHANDBOK FÖR DRICKSVATTENPRODUCENTER
6  SCENARIOBANK

6

Översvämningar orsakade av kraftiga skyfall

I slutet av augusti passerar ett oväder med kraftiga skyfall över kommunen. Det har regnat
kraftigt och ihållande under hela kvällen och natten.

På morgonsidan står gatorna inne i stan på många ställen under flera decimeter vatten, efter-
som dagvattensystemet inte klarar av dessa enorma vattenmängder. Även avloppssystemet
har på kort tid blivit överbelastat. Räddningstjänsten länspumpar överallt runt om i kommu-
nen. Människor vadar omkring på stadens gator i vatten nästan upp till knäna. Många bilar
har blivit stående mitt på gatorna och det är i stort sett omöjligt att ta sig fram med fordon.

Vattendragen svämmar över och dränker många intilliggande fastigheter. Mängder av källar-
översvämningar inträffar på grund av översvämningarna och ett överbelastat avloppsled-
ningsnät.

En damm i utkanten av staden är nära att brista och i så fall är risken överhängande att ett
av stadens vattenverk en bit nedströms vattendraget dränks i vattenmassorna.

En kommunal vattentäkt har redan översvämmats, vilket har medfört att råvattnet är alldeles
brunt och grumligt. Fler vattentäkter riskerar att översvämmas om vattennivåerna fortsätter
att stiga.

Flera ras och skred har skett längs kommunens vattenledningar. En huvudledning och några
mindre ledningar har på grund av detta skadats allvarligt och stängts av. Flera arbetslag på
rörnätet arbetar med ledningslagning.

Man har även tvingats stänga en av kommunens två huvudreservoarer, eftersom den ligger
under mark och regnvatten tränger in genom reservoartaket.

Flera avloppspumpstationer har stängts på grund av att de har översvämmats. Andra har
vallats in så gott det gick för att förhindra översvämning.

Frågeställningar som stöd för diskussionen:

◗ Krisorganisation och ansvarsfördelning

◗ Information

◗ Prioriteringar av resurser

◗ Organisationens uthållighet

◗ Problem med framkomlighet

◗ Samverkan

◗ Externt stöd





Box 622, 751 26  Uppsala
Telefon: 018-17 55 00
Fax: 018-10 58 48
E-post: livsmedelsverket@slv.se
www.livsmedelsverket.se

Övningshandbok för dricksvattenproducenter
Det kanske mest effektiva sättet att öka kunskapen inom krisberedskap i en organisation
är att öva. Därför har Livsmedelsverket tagit fram denna handbok för dricksvatten-
producenter. Handboken ska fungera som handledning och inspirationskälla för den som
planerar och genomför övningar inom dricksvattenförsörjning.

Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning
Handboken innehåller en metod för att utföra risk- och sårbarhetsanalys och är tänkt
att fungera som stöd för den som ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys för
dricksvattenförsörjning.

Beredskapsplanering för dricksvatten
Beredskapsplanering – innan det händer. Handboken innehåller kapitel om grund-
förutsättningar för beredskap, förebyggande åtgärder från täkt till tappkran, säkerhet
och sekretess. Huvuddelen består av underlag och stöd för beredskapsplanering – vilka
resurser som behövs, planering för smittskydd, elavbrott, översvämning, nödvattenför-
sörjning och vattenförsörjning under svåra förhållanden. Det finns också avsnitt om bl a
laboratorieberedskap, samarbete över kommungränserna och beskrivning av övningar.

Krishantering för dricksvatten
Krishantering – när det händer – ger konkreta råd om larm vid olycka, om infor-
mation och resurser. Den tar upp frågor om bl a misstänkt smitta, olja/kemikalier, över-
svämning, elavbrott, nödvatten, organisationens uthållighet, när man kan ”blåsa faran
över”, dokumentation och efterrapportering.

På initiativ från branschen har en handbok för säkerhetschef/säkerhetsansvarig
hos dricksvattenproducenten tagits fram. Handboken, Säkerhetshandbok för
dricksvattenproducenten, kan beställas genom Svenskt Vatten.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




