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1 Inledning 

Övning Sand genomfördes den 22 maj 2012 i området mellan Ulrika i Linköpings kommun 
och Rimforsa i Kinda kommun. Temat för övningen var samverkan vid en större skogsbrand 
med stöd av Frivilliga resursgrupper (FRG). De övade var FRG Linköpings kommun och 
FRG Kinda kommun samt representanter från Räddningstjänsten Östra Götaland och 
Räddningstjänsten i Kinda. 

Övningsledare var säkerhetschef Kenneth Andersson från Linköpings kommun och 
biträdande övningsledare var säkerhetssamordnare Pär Kronström från Kinda kommun. 
Tillsammans med övningsledarna planerade, förberedde och genomförde personal från 
funktionen Säkerhet och Juridik inom Linköpings kommun och representanter från Kinda 
kommun övningen. 

Representanter från Civilförsvarsförbundet genomförde egenkontroll under övningen. 
Övningen följdes också av kommunalrådet i Kinda Anders Ljung och av representanter för 
lokala media.  

VSL Systems AB (VSL) medverkade i planering, förberedelser, genomförande och 
utvärdering av övning Sand. VSL ansvarade för dokumentation av händelseförloppet under 
övningen och sammanställde denna rapport. 

1.1 Övningens syfte och mål 

Syftet med övning Sand var att öva insats med Frivilliga resursgrupper i samverkan mellan 
Linköpings kommun och Kinda kommun.  

Övning Sand hade som mål att träna FRG att: 

 upprätta ledningsplats med egen sambandsutrustning och Rakel 

 upprätta en uppsamlingsplats med sambandsutrustning 

 upprätta vägavspärrningar vid skogsbrand 

 undersöka framkomlighet med fordon och brandspridning längs vägar och stråk 

 eftersöka och hjälpa skadad person 

1.2 Program 

Övningen genomfördes den 22 maj 2012 med följande program: 

Klockan Aktivitet 

10:00 Övningsledningen samlas vid Scoutstugan i Sand för genomgång och praktiska förberedelser. 

11:30 FRG-grupperna samlas i Sand 

11:30 Lunch utspisas i Sand 

12:30 Övningen startar med ordergivning till gruppledarna i Sand. 

17:30 Övningen avbryts. Återsamling i Sand. 

17:30 Genomgång och återkoppling med samtliga deltagare i Sand. Deltagarna fyller i enkäten. 

18:00 Middag utspisas i Sand. 

19:00 Verksamheten avbryts. Hemfärd. 
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Övningsledaren Kenneth Andersson och biträdande övningsledaren Pär Kronström. 
Foto: Johan Jenvald 

1.3 Koppling till tidigare aktiviteter 

I november 2009 genomfördes en seminariedag med FRG i Linköping. I utvärderingen av 
denna dag fick deltagarna bland annat svara på hur FRG kan utveckla sin förmåga. I svaren 
nämndes särskilt: 

 Övningar: Vi vill träffas mer och ha fler övningar. Övningarna ska innehålla ett 
scenario där vi får hantera olyckor. Det är viktigt att vi får öva i de lokaler och med 
den utrustning som vi förväntas använda i ett skarpt läge. 

 Ledning: Hur leder man FRG-verksamheter. Vilka platser har man, hur ska man föra 
lägeskarta över befintliga resurser. Övning som omfattar mobila grupper som möter 
olika uppgifter och hålls samman av en ledningsfunktion som för karta, dagbok, fattar 
beslut och samverkar uppåt i organisationen 

 Samarbete: Det är viktigt att utveckla samarbetet inom gruppen, lära känna varandras 
bra och dåliga sidor (dra nytta av erfarenheter), kommunikation; vem gör vad i vilken 
situation? 

 Scenarier: Exempel kan vara skogsbrand, eftersök av försvunna personer, 
omhändertagande av skadade människor. 

Övning Sand gav tillfälle att öva många av de uppgifter som efterfrågades vid seminariet.  
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2 Frivilliga resursgrupper 

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en helt frivillig resurs för kommunal krishantering. De 
frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie 
resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen till exempel vid en stor olycka, brand eller 
översvämning. FRG regleras inte i någon lag eller förordning utan en kommun avgör själv om 
den vill inrätta FRG. 

2.1 Vad är FRG? 

Den frivilliga resursgruppen är en strukturerad form av samarbete mellan en kommun och 
frivilliga. Gruppen består av personer med sådana kompetenser inom olika områden som 
kommunen efterfrågar. Medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, som fått sin utbildning 
genom den egna organisationen, är kvalificerade att medverka i FRG. Även andra frivilliga 
kan ingå i gruppen om de har speciell kompetens som kommunen har behov av. 

Medlemmarna i en frivillig resursgrupp har personliga färdigheter som kan komma till god 
nytta, språkkunskaper till exempel. När resursgruppen bildats får medlemmarna en gemensam 
utbildning genom Civilförsvarsförbundet. Den kompletteras med information om den egna 
kommunen och ger de frivilliga en grundläggande förmåga att lösa skilda uppgifter inom 
ramen för resursgruppen. Den lokala utbildningen av FRG-medlemmar innehåller: 

 Kommunkunskap, särskilt om den egna kommunen. 

 Hur FRG tar hand om spontanfrivilliga. 

 Krisinformation och annat som kommunen ser som angeläget. 

 Hjärt-lungräddning, första hjälpen, brandskydd. 

Uppgifterna till FRG kan variera mycket dels beroende på hur kommunen vill använda sin 
FRG, dels utifrån de krav som ställs vid en specifik händelse, när guppen kallas in för att 
arbeta. Exempel på uppgifter är att 

 avlasta kommunal verksamhet och annan yrkesverksam personal så att de kan arbeta 
effektivt med sina uppgifter utan att behöva ägna sig åt praktiska detaljer 

 hjälpa till vid utrymningar och evakueringar 

 stötta POSOM med praktiska åtgärder för omhändertagande av drabbade 

 utföra administrativa uppgifter och registrering 

 hjälpa till med information till allmänheten och till drabbade 

En FRG-medlem förväntas kunna ta initiativ i sin befattning och improvisera efter rådande 
läge och – om situationen kräver det – rycka in och lösa även andra uppgifter. 

2.2 FRG i Övning Sand 

I Övning Sand medverkade FRG från Linköpings och Kinda kommuner. Från Kinda deltog 
14 FRG-medlemmar fördelade på en radiogrupp och en motorcykelgrupp. Från Linköping 
deltog 14 FRG-medlemmar fördelade på en radiogrupp och två grupper i terrängbilar.  
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3 Förberedelser och genomförande 

Planeringsarbetet med Övning Sand startade i februari 2012, medan större delen av de 
praktiska förberedelserna och själva övningen genomfördes i maj. 

3.1 Planering 

I planeringen av Övning Sand medverkade representanter från Linköpings och Kinda 
kommuner samt från VSL. 

Ett uppstartsmötet för planeringen genomfördes i Linköping den 28 februari 2012. Vid mötet 
fastställdes övningsdagen till den 22 maj. Syfte och mål för övningen formulerades och ett 
preliminärt dagsprogram lades fast. Övningsområdet bestämdes till området norr om sjön 
Drögen mellan Rimforsa och Ulrika. 

 

Vid uppstartsmötet i Linköping medverkade Kenneth Andersson, Pär Kronström, 
Hans Salomonsson, Eva Thor, Anders Netin och Johan Jenvald (fotograf). 

Nästa planeringsmöte genomfördes den 10 maj 2012 i Ulrika skola. Då detaljplanerades de 
olika momenten i övningen och en sambandsplan för övningen presenterades. 

Den 14 maj fastställdes övningsplanen och information till övade respektive funktionärer togs 
fram med utgångspunkt från denna. 

I scenariot för övningen bryter en omfattande skogsbrand ut i området mellan Ulrika och 
Sand. Räddningstjänsten Östra Götaland och Räddningstjänsten i Kinda samverkar och begär 
stöd av FRG i Linköpings och Kinda kommuner. FRG samlas i Sand och får uppgifter 
löpande. Bland annat ska FRG förstärka lednings- och sambandsfunktioner i Sand, upprätta 
uppsamlingsplats i Ulrika och spärra av vägar.  
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Planeringsmöte i Ulrika skola. Från vänster Pär Kronström, Kenneth Andersson 
Eva Thor och Staffan Waldau. Foto: Johan Jenvald. 

 

Anders Netin och Staffan Waldau testar sambandsutrustning. Foto: Johan Jenvald. 
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Översikt av övningsområdet med skogsbranden i centrum runt Söderö. I övningen 
ingick att upprätta och bemanna en ledningsplats i Sand och en uppsamlingsplats i 
Ulrika. Bemannade avspärrningar skulle upprättas vid tre vägar in mot brand-
området. Dessutom skulle vägar och stråk söder om skogsbranden rekognosceras 
för att kartlägga brandspridningen och undersöka framkomligheten med fordon. 
Slutligen skulle en skadad person eftersökas och tas omhand i området längs vägen 
mot Söderö innanför avspärrning 2. 

3.2 Praktiska förberedelser 

Bas för Övning Sand var scoutstugan i Sand. Den första åtgärden på övningsdagen var att 
hissa flaggan för att högtidlighålla Hertiginnan av Östergötlands dop. Därefter följde 
praktiska förberedelser på tre täter – sambandstjänst, stabstjänst och förplägnad. 

FRG-medlemmar från Linköping upprättade radionät för ledningsplatsen i Sand. Dessutom 
upprättade de radiostationer i FRG-gruppens terrängbilar. 

Räddningstjänstens insatsledning planerade hur FRG från Linköping och Kinda skulle 
användas och delade in personalen i sex enheter. Motorcykelgruppen från Kinda bildade två 
enheter (Kinda-1 och Kinda-2), medan radiogruppen utgjorde en tredje enhet (Kinda-3) med 
uppgift att svara för sambandet på uppsamlingsplatsen i Ulrika skola. De två grupperna med 
terrängbilar från Linköping bildade basen i var sin enhet (Linköping-1 och Linköping-2) som 
dessutom förstärktes med vardera en person från radiogruppen. Resten av radiogruppen 
bildade en enhet (Linköping-3) med uppgift att svara för sambandet på ledningsplatsen i 
Sand. 

Personal från Säkerhet och Juridik i Linköping förberedde utspisning av lunch, kaffe och 
middag till övade och funktionärer. Parallellt med detta serverades förmiddagskaffe till de 
funktionärer och övade som deltog i förberedelserna i Sand. 
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FRG Linköping upprättar radiostation i en av terrängbilarna. Foto: Gustav Morin 

 

Staffan Waldau bestämmer indelning, gruppering och uppgifter för FRG-grupperna 
i samråd med Anders Netin, Hans Salomonsson, Kenneth Andersson, Anders Nygren 
(skymd) och Johan Jenvald. Foto: Magnus Morin. 
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Övningsledaren Kenneth Andersson leder genomgången före övning Sand. Foto: 
Johan Jenvald 

3.3 Genomgång före övningen 

Huvuddelen av deltagarna samlades i Sand klockan 11.30. Då serverades lunch vid 
scoutstugan. Därefter informerade övningsledaren om övningens syfte och mål och om hur 
övningen skulle genomföras. 

3.4 Tillämpningsövning 

Tillämpningsdelen av Övning Sand genomfördes mellan 12.30 och 17.30. Övningen startade 
med en utsättning där räddningstjänstens insatsledare meddelade hur grupperna skulle delas in 
i enheter och vilka inledande uppgifter de hade. Därefter förflyttade sig huvuddelen av 
enheterna till räddningstjänstens brytpunkt vid Ulrika skola där en uppsamlingsplats 
upprättades. Radiosamband mellan Ulrika skola och Sand upprättades av enheterna Kinda-3 
respektive Linköping-3.  

Klockan 13.40 kom uppgifter till enheterna att upprätta vägavspärrningar på angivna platser 
(1–3). De bemannades inledningsvis av enheterna Kinda-1 och Linköping-2, som utgick från 
Ulrika skola, och Kinda-2, som utgick från Sand. Uppgiften till enheterna var att (fiktivt) 
hindra fordon från att åka in mot området med skogsbranden samtidigt som man registrerade 
alla fordon och passagerare som lämnade området. Personer som behövde hjälp eller 
information skulle hänvisas till uppsamlingsplatsen i Ulrika skola. 

Linköping-1 fick uppgift att avlösa Kinda-2 vid vägavspärrning 1, eftersom denna enhet 
behövdes för rekognoscering. Kinda-2 fick i stället uppgift att undersöka brandspridning och 
framkomlighet med fordon längs vägar och stigar söder om brandområdet. 
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Anders Nygren från Räddningstjänsten Östra Götaland ger uppgifter till enhet 
Kinda-2 på ledningsplatsen i Sand. Foto: Johan Jenvald. 

 

Staffan Waldau från Räddningstjänsten i Kinda instruerar enhet Linköping-3 som 
skötte radiosambandet på ledningsplatsen i Sand. Foto: Johan Jenvald. 
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Enhet Kinda-3 upprättade sambandsplats på uppsamlingsplatsen i Ulrika skola. 
Foto: Magnus Morin. 

 

Enhet Kinda-3 förmedlar uppgift till enheten Linköping-2 att upprätta 
vägavspärrning 2 vid infarten till Söderö. Foto: Magnus Morin. 
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Enhet Kinda-1 lämnar Ulrika för att upprätta vägavspärrning 3. Foto: Gustav Morin 

 

Kommunalrådet i Kinda Anders Ljung, Pär Kronström och Kenneth Andersson 
träffar representanter för lokala media på uppsamlingsplatsen i Ulrika. Foto: 
Magnus Morin. 
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Enhet Kinda-2 rapporterar framkomlighet och brandspridning efter rekognoscering 
av den södra vägen till enhet Kinda-3 i Ulrika skola. Foto: Magnus Morin 

 

Enhet Linköping-2 registrerar och rapporterar utpasserande bilist vid 
vägavspärrning 2. Foto: Gustav Morin 
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Under eftermiddagen bemannade enheterna vägspärrarna och skötte registrering, rapportering 
och avlösningar. Från Sand organiserades underhållstjänsten så att kaffe kördes ut till de olika 
enheterna vid vägspärrarna och i Ulrika. 

Klockan 16.30 kom larm om att det fanns en skadad person i terrängen längs någon av 
vägarna in mot brandområdet. Motorcykelenheterna från Kinda fick till uppgift att söka längs 
vägarna för att lokalisera personen. Kinda-1 påträffade en skadad person i anslutning till 
vägen mot Söderö innanför vägavspärrning 2, vilket rapporterades till ledningsplatsen med 
hjälp av Rakel. Enheten Linköping-1 fick till uppgift att åka till platsen med sin terrängbil för 
att undsätta den skadade, vilket skedde utan dröjsmål. 

3.5 Återkoppling och enkät 

Efter tillämpningsövningen återsamlades samtliga deltagare i Sand, där varje enhet kortfattat 
fick redogöra för sina uppgifter och hur man hade uppfattat dagen. Räddningstjänstens 
insatsledare och övningsledningen kompletterade med sina intryck. Avslutningsvis fyllde 
samtliga deltagare i en enkät. Enkätsvaren redovisas i kapitel 4. 

3.6 Avslutning 

Övning Sand avslutades med en gemensam måltid i det fria vid scoutgården i Sand. 

 

Enhet Kinda-1 har hittat den skadade personen i terrängen längs vägen mot Söderö 
och väntar på hjälp med transporten. Foto: Gustav Morin 
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Enhet Linköping-1 rycker fram i den oländiga terrängen för att undsätta den 
skadade personen. Foto: Gustav Morin 

 

Den skadade personen får hjälp av enheten Linköping-1. Foto: Magnus Morin 
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Utspisning av middag vid scoutstugan i Sand. Foto: Magnus Morin 

 

FRG-medlemmar från Kinda i gröngräset i Sand. Foto: Magnus Morin 
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4 Deltagarnas reflektioner 

För att fånga upp seminariedeltagarnas tankar och idéer genomfördes en kort enkät i slutet av 
övningen. Enkäten hade tre punkter: Vilka är dina tre viktigaste lärdomar från dagens 
övning? Ge förslag till scenario som du skulle vilja öva inom frivilliga resursgruppen? 
Övriga synpunkter. I de följande avsnitten redovisas deltagarnas svar i bearbetad form under 
respektive rubrik. Svaren har grupperats i teman och likartade svar har slagits ihop. 

4.1 Viktigaste lärdomar 

Ledning och stabsarbete 

 Hur man ska fördela uppgifter – vem gör vad? 

 Det är viktigt att vara beredd i förhand och tänka igenom vad som kan hända och vad 
som ska göras. 

 Uppgiften bör vara tydligare och helst nedskriven för att avlösning skall fungera 
säkert. 

 Nyttigt att träna sig på att organisera grupp. 

 Vi borde ha en stabsövning så att vi hittar bra processer och rutiner. 

 Det är svårt att veta var alla grupper är. 

Radiosamband och kommunikation 

 Det var bra att använda flera olika sambandsmedel. 

 Samanordna när det blir två olika radiosystem, så att man får medhörning. 

 En bättre samordning mellan radionäten är önskvärd. 

 Det behövs utbildning på Rakel. 

 Vi skulle behöva en radioövning så att vi kan hantera Rakel optimalt. 

 Rakel råkade fungera halvbra och amatörradio bra. 

 Det var lärorikt att få riktig radiokommunikation. 

 Tydliggör anropssignaler och repetera under genomgången – och testa innan 
grupperna sprids. 

 Tydlighet i kommunikationen är viktig. 

 Samband och kommunikation är viktigt men svårt. 

 I Ulrika skulle det ha behövts ett system för att få en överskådlig bild av läget i 
scenariot. 

 Det behövs mer träning på radiotrafik. 
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Deltagare i Övning Sand fyller i enkäten. Foto: Magnus Morin 

Samverkan 

 Det är nyttigt att öva samverkan. 

 Det är bra att göra egna reflektioner utifrån radiokommunikationen och bidra till att 
underlätta samverkan med övriga grupper. 

 Nyttigt tillfälle att arbeta tillsammans med övriga grupper. 

 Det behövs mer samövning mellan olika enheter. 

Karttjänst 

 Det krävs bättre kunskap i karttjänst och GPS-navigering, uppfång och 
koordinatsystem. 

 Vi behöver öva kartläsning och kartkännedom. 

 Nyttigt att träna kartläsning och orientering. 

 Övningen gav lokalkännedom. 

Fordonstjänst 

 Krävs mer körvana på terrängbil för att hantera växellåda och manövrering. 

 Mer träning behövs på att manövrera ”Valpen”. 

 Övningen gav ökad kännedom om fordon. 

 Nyttig körträning. 
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Deltagare i Övning Sand fyller i enkäten. Foto: Magnus Morin 

4.2 Förslag på övningsscenarier 

Särskilda moment och verksamheter 

 Stabsarbete 

 Kartläsning och orientering 

 Bilkörning 

 Samband och radiokommunikation 

 Sjukvård – till exempel repetition av hjärt- och lungräddning 

 Uppsamlingsplats för skadade eller frivilliga 

Scenarier 

 Längre strömavbrott. (Hur länge fungerar Rakel?) 

 Evakuering av ett mindre samhälle eller del av. 

 Översvämning. 

 Eftersök av försvunnen människa i skogen eller annat större område 

 Miljöutsläpp 

 Tåg- eller flygolycka 
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Övrigt 

 FRG som enhet bör samövas. 

 Genom att öva flera gånger per år uppnås en bättre färdighet. 

 Öva över större geografiska områden. 

4.3 Övriga synpunkter 

Behov 

 Hjälpmedel vid stabsarbete saknades idag. 

 Utbildning på SYS-70-radio som finns i terrängbil. 

 Utbildning på Rakel. 

 GPS vid sök efter skadad. 

Förslag 

 Ett avtal mellan kommunen och FRO där vi garanterar viss utrustning och kompetens. 

 Radioamatörer eller Radioklubben CQ i Kinda bör ha en enhet för medhörning. 

 Tillgång till en enhet Oracle inom Radioklubben så att det finns vid skarpt läge. 

 Fast, förberedd radioinstallation för amatörradio i terrängbilar. 

 Förbered bakomövningar som grupper kan göra medan de väntar. 

Att tänka på 

 Avspärrning bör inte göras flera hundra meter in på en smal väg. 

 Fixa vändplats vid avspärrning. 

Brister 

 Handsprit saknades vid utspisningen. 

 Brandsläckaren i terrängbilen var senast kontrollerad 2007. 

 Olämpligt med löst bilbatteri i passagerarutrymmet på terrängbilen. 

Om övningen 

 Rolig dag att träffa alla engagerade FRG i olika kommuner. 

 Positivt med samling både före och efter och att det hela tiden hände nya saker. 

 Bra samarbete mellan olika grupper. 

 Det var spännande och roligt. 

 Det blev mycket väntan ibland. 

 Inget är som väntans tider men solsken underlättar. 

 Trevligt att vara med på övningen. 

 Bra övning. 
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5 Sammanfattning  

De frivilliga resursgrupperna (FRG) är en värdefull resurs för den kommunala 
krishanteringen. Genom att finnas till hands när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i 
utsatta lägen bidrar de till att öka kommunens förmåga att motstå påfrestningar. Med sina 
personliga färdigheter som grund får FRG-medlemmarna utbildning tillsammans med sin 
grupp, vilket ger dem grundläggande förmåga att lösa skilda uppgifter inom ramen för 
resursgruppen. Övningar är viktiga för att vidmakthålla och utveckla denna förmåga.  

Vid seminariedagen för FRG i Linköping i november 2009 betonade flera deltagare hur 
viktigt det är med övningar, både för att öka förmågan att verka inom den kommunala 
krishanteringen och för att skapa engagemang och samhörighet i resursgruppen. Övning Sand 
var ett steg i denna riktning. 

Genom att involvera FRG från två kommuner lyfte Övning Sand fram behovet av ledning och 
samverkan för att lösa gemensamma uppgifter. Samband och kommunikation blev påtagligt 
viktiga frågor när händelserna i övningsscenariot krävde att enheterna verkade på flera platser 
inom ett större område. Att hitta rätt och ta sig fram på småvägarna ställde krav på kartläsning 
och fordonshantering.  

Deltagarnas omdömen om Övning Sand är till övervägande delen positiva, vilket framgick 
både av genomgången efter övningen, där de olika grupperna gav sin syn på dagen, och av 
svaren på enkäten. Det är uppskattat och lärorikt att öva. Dessutom upptäcker man sådant som 
man behöver öva mera på och saker som kan förbättras. Enkätsvaren innehåller ett stort antal 
förslag till utveckling, vilket visar att FRG-medlemmarna är engagerade och angelägna om att 
FRG ska fungera så bra som möjligt. Några kände att de fått vänta mycket under övningen, 
men det kan man också ta som utgångspunkt för utveckling, vilket en person uttryckte i 
enkäten: ”Förbered bakomövningar som grupper kan göra medan de väntar.” 

Arbetet med att utveckla FRG går nu vidare i Kinda och Linköping. Erfarenheterna från 
Övning Sand ger ett värdefullt underlag för detta arbete. FRG i Kinda och Linköpings 
kommuner går stärkta ur Övning Sand och kan nu i ännu högre grad bidra till kommunernas 
krishanteringsförmåga. 


