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Konsekvenser efter 2 mån strider (NFPA)

• 75 000 civila byggnader 
har förstörts

• 6 600 bränder
• 300 räddningsstyrkor 

insatta/dag
• 800 civila räddats ur 

rasmassor (ca 800 döda 
har grävts fram)

• Röjt 75 000 OXA (14 000 
hektar säkrats)



Konsekvenser för rtj efter 2 månaders 
strider (NFPA)
• 123 förstörda 

brandstationer
• 300 förstörda 

räddningsfordon
• 30 döda 
• 100 skadade
• 5 tillfångatagna
• Ca 3500 på ockuperat 

område
• Behov av internationellt 

stöd



RUHB 2022

• Tillbakablick
• Nuläge
• Förmåga

• OXA
• CBRN

• Nästa steg





Filmklipp



Dec 2015



Typfall 4: Angrepp som omfattar landstigning och 
luftlandsättning mot viktiga områden i Sverige 

Tillförsel av varor till Sverige och Sveriges möjlighet till 
hjälp utifrån påverkas.

Sabotagen riktade mot rikets ledning får direkta 
konsekvenser för beslutsfattandet

Behov uppstår av att evakuera befolkning från ett stort 
antal platser samtidigt.

Efter de första attackerna beslutar regeringen om högsta 
beredskap och om mobilisering. 

Skadeutfallet militärt och civilt på svensk sida är i de flesta 
fall måttligt, utom på ett fåtal särskilt drabbade orter, samt 
på platser där fjärrstridsmedel av misstag har träffat 
bostadshus. 

Angreppet inleds med en våg av fjärrstridsmedel
Cyberattacker 



Org 80, ”Civilförsvaret”



Typskadan 1995



Verktyget



Oexploderad ammunition (OXA)



Indikering/sanering



Nuläge



Information

Generella förmågor vid ett väpnat angrepp

Utmärkning av 
farliga områden

Psykosocialt stöd

Första hjälpen

Utrymning och 
inkvartering

Varning

Ledning

Sjuktransport
Sanitet

NödvattenBrådskande 
begravning

Ordning och 
säkerhet

Identifiering av 
döda



Bekämpa brand 
i bebyggelse

Scenariobaserade förmågor

Hantering av OXA

Skyddsrums-
verksamhet

Sök och räddning

Indikera CBRN

Sanera CBRN 

Skydda 
befolkningen mot 

smitta

Skydd av 
kulturartefakter

Motståndskraft 
mot psykologisk 

krigföring



Handlingsplans för stöd till kommunal 
räddningstjänst 2019



Typfall 4, utvecklade scenario för bland 
annat RUHB



RUHB-uppdraget 
Regeringen ger MSB i uppdrag att 
ta fram dimensionerande 
planeringsförutsättningar för 
kommunal räddningstjänst under 
höjd beredskap. I uppdraget ingår 
att:

• Precisera och ta ställning till vilka
förutsättningar de kommunala 
räddningstjänsterna ska planera efter för 
den verksamhet som behöver bedrivas vid 
höjd beredskap och ytterst krig.

• Bedöma vilken grundläggande förmåga de 
kommunala räddningstjänsterna behöver ha 
för att hantera sådana situationer

• Väga in behovet av förmågeuppbyggnad på 
olika nivåer, exempelvis genom 
förstärkningsresurser på nationell nivå 

• Redovisa de ekonomiska konsekvenserna 
av de dimensionerande 
planeringsförutsättningarna



• Precisera och ta ställning till vilka förutsättningar de 
kommunala räddningstjänsterna ska planera efter för den 
verksamhet som behöver bedrivas vid höjd beredskap.

• Bedöma vilken grundläggande förmåga de kommunala 
räddningstjänsterna behöver ha för att hantera sådana 
situationer.

• Beskriva behovet av förmågeuppbyggnad på olika nivåer, 
exempelvis genom förstärkningsresurser på nationell nivå 
för att den kommunala räddningstjänsten ska klara sitt 
uppdrag under höjd beredskap. 

• Redovisa de ekonomiska konsekvenserna av de 
dimensionerande planeringsförutsättningarna.

Senast den 1 mars 2023



Stegvis utveckling

Resurs steg 1

2026-2027

2028-2030

2024-2025

Resurs steg 2

Omedelbara åtgärder

Prio ?



Sök och räddning

• Fas 1: Orientering och 
inledande åtgärder

• Fas 2. Yttre genomsök och 
enkel räddning

• Fas 3. Sök och teknisk 
räddning

• Fas 4. Frilägga 
innestängda

• Fas 5. Avslutande åtgärder



Hantering av OXA

• Basförmåga
• Bedöma risk
• Hålla avstånd
• Spärra av
• Utnyttja skydd
• Skärma av

• Röja/oskadliggöra
• Nationella bombskyddet?
• FM?
• Kommunens räddningstj?



Indikering och sanering

• Kemiska stridsmedel?
• Dimensionerande scenario

• Radioaktiva ämnen
• Basförmåga?
• Hög förmåga?

• Regionala/nationella 
resurser



Basförmåga CBRN (exempel)
• Kunskapsmaterial riktat mot basförmåga för:

• Blåljuspersonal
• Frivilligorganisationer 
• Allmänhet

• Utarbeta enkla beslutsstöd
• Anskaffning av filterskydd 
• Anskaffa fler direktvisande dosimetrar och mätinstrument för 

blåljuspersonal etc
• Planera för saneringskontroll vid RN-händelser
• Anskaffa mätutrustning för C-stridsmedel 



Exempel på regeringsuppdrag 2022 
• Personalförstärkning
• Budgetunderlag

• 2022 (in i mars)
• Förstärkningsresurser
• NUSAR och AI
• OXA-utb

• 2023-25 (in i maj)
• Beredskapsplanering
• Ökad basförmåga för ex 

OXA, sök och räddning, 
CBRN

• Förstärkningsmateriel
• 2024 och framåt (nov 2022)



På gång
• Ny beredskapssektor Okt

• Räddningstjänst och skydd av civ.bef

• Civilområden Okt
• Utredning om befolkningsskydd Nov
• Budgetunderlag 2024 och framåt Nov
• Regeringsuppdrag RUHB Mars 2023

• FOI-uppdrag ang. Ukraina

• Pilotutbildning OXA (ej röjning) V 45,50
• NATO?



Slut, frågor?







Stegvis utveckling

Resurs steg 1

2026-2027

2028-2030

2024-2025

Resurs steg 2

Omedelbara åtgärder



• Försvarspolitiska inriktning
• https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/ett-starkare-civilt-forsvar--

for-ett-sakrare-och-tryggare-sverige/
• Stöd
• https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-

amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/raddningstjanst-i-hojd-beredskap---
ruhb/

• https://webbutbildning.msb.se/utb/Totalforsvar/
• https://webbutbildning.msb.se/utb/kontinuitet/story.html
• https://folkochforsvar.se/themepage/kriget-och-lagen/
• https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/oktober/nu-slapps-webbkurs-som-lar-

dig-hur-du-skapar-en-plan-b/
• https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/08/handlingskraft-en-samlad-plan-

for-ett-starkare-totalforsvar/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/ett-starkare-civilt-forsvar--for-ett-sakrare-och-tryggare-sverige/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/raddningstjanst-i-hojd-beredskap---ruhb/
https://webbutbildning.msb.se/utb/Totalforsvar/
https://webbutbildning.msb.se/utb/kontinuitet/story.html
https://folkochforsvar.se/themepage/kriget-och-lagen/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/oktober/nu-slapps-webbkurs-som-lar-dig-hur-du-skapar-en-plan-b/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/08/handlingskraft-en-samlad-plan-for-ett-starkare-totalforsvar/


• Filmklipp
• Intro https://www.youtube.com/watch?v=IpQg1z1cCX0
• RUHB bakgrund? https://www.youtube.com/watch?v=J3NY54aPJaw
• RUHB-hotbild https://www.youtube.com/watch?v=TWSwHECe0Bo
• Kontinuitetshantering (den robusta brandstationen)  

https://www.youtube.com/watch?v=NZOpCQwfVCI&feature=youtu.be
• Insatsprioritering och samverkan 

https://www.youtube.com/watch?v=O0UAYYHTZeE&feature=youtu.be
• Planering https://www.youtube.com/watch?v=y8pv0s47BeU
• Krigsplacering https://www.youtube.com/watch?v=mOosPCeLzJY
• Skydd av samhällsviktig verksamhet 

https://www.youtube.com/watch?v=qnaqVhqS3QM&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=IpQg1z1cCX0
https://www.youtube.com/watch?v=J3NY54aPJaw
https://www.youtube.com/watch?v=TWSwHECe0Bo
https://www.youtube.com/watch?v=NZOpCQwfVCI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O0UAYYHTZeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y8pv0s47BeU
https://www.youtube.com/watch?v=mOosPCeLzJY
https://www.youtube.com/watch?v=qnaqVhqS3QM&t=2s

