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Ett nytt sätt att öva
SAMÖ-KKÖ 2011 är en nationell krishanteringsövning utifrån två beprö-
vade övningskoncept, Samverkansövning (SAMÖ) och Kärnkraftsövning 
(KKÖ), vilka har slagits ihop till en övning. SAMÖ-KKÖ 2011 ska utveckla 
förmågan att hantera både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av en 
kärnteknisk olycka som drabbar stora delar av samhället.

SAMÖ-KKÖ 2011 är, av tre skäl, ett nytt sätt att öva. För det första ges, 
inom ramen för en och samma övning, möjlighet för de övande att testa 
krishanteringsförmågan på både kort och lång sikt. För det andra pågår 
övningen under det inledande skedet dygnet runt i upp till 48 timmar. 
Detta prövar organisationernas uthållighet. För det tredje breddas övnings-
scenariot successivt till att så småningom påverka större delen av samhället. 
På så sätt ges en sammanhållen bild av den samhällspåverkan händelsen 
långsiktigt skulle kunna innebära.

Övningen omfattar således dels ett skede med akut, och praktiskt arbete 
under tidspress dels ett skede med krishantering på lång sikt. Det senare 
skedet ger möjlighet till strategiska analyser och ställningstaganden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Länsstyrelsen 
Kalmar län ansvarar för övningen.

SAMÖ-KKÖ 2011
– ett nytt sätt att öva samhällets 
krisberedskap



Många deltagare på olika nivåer
I övningen deltar många organisationer på lokal, regional och nationell nivå; 
kommuner, regionala myndigheter, centrala myndigheter, regering, riksdag och 
privata aktörer.

Scenario
Scenariot inleds med en kärnteknisk olycka vid ett svenskt kärnkraftverk. 
Följderna av olyckan är omfattande. Stora delar av samhället påverkas och – i och 
med det – många viktiga samhällsfunktioner både inom offentlig och privat verk-
samhet. Samtidigt finns en situation med elenergibrist som ytterligare påverkar 
samhället. Allmänhetens oro är stor och kraven på hanteringen av det inträffade 
höga. På sikt får händelsen också konsekvenser på andra organisationer och delar 
av samhället än de som berördes i den akuta hanteringen.

Övningens syfte
SAMÖ-KKÖ 2011 avser att pröva samhällets förmåga att hantera konsekvenserna 
av en kärnteknisk olycka. Övningen involverar samtliga nivåer i samhället och 
avser hanteringen av konsekvenser både på kort och på lång sikt.

Övningens fokus
•  Fungerar larmkedjan?
•  Fungerar myndighetssamverkan?
•  Fungerar kriskommunikationen?
•  Finns förmågan att hantera de långsiktiga konsekvenserna?



Övningens design
SAMÖ-KKÖ 2011 genomförs i tre skeden mellan februari och mars 2011.

Övningens skedesindelning

Övningsskede 1

2 - 3 februari

36 - 48 timmar

Övningsskede 2

Flera veckor

Övningsskede 3

Vecka 13

Akutskede - akut hantering 

av olyckan

• Larmning
• Livräddning
• Kriskommunikation

Långsiktig krishantering för att återställa samhället

• Analys av påverkan på samhället
• Återuppbyggnad av samhällsstruktur
• Förtroendeskapande åtgärder

Ra
di

oa
kt

iv
t u

ts
lä

pp

Figur: Övningsdesign SAMÖ-KKÖ 2011

Skede 1 – Akut hantering av olyckan
Skede 1 omfattar den akuta fasen och hanteringen av olyckans inledande förlopp. 
Skedet genomförs i realtid, dygnet runt, och varar mellan 36 – 48 timmar. Skede 
1 genomförs som en simuleringsövning med motspel där de övande agerar i sina 
ordinarie lokaler. Fältmoment kan ingå beroende av de övande organisationernas 
önskemål.

Skede 2 – Långsiktig krishantering för att återställa samhället
Skede 2 påbörjas i direkt anslutning till skede 1 och har fokus på långsiktig 
krishantering, från den enskilde individen till hela nationen. Skedet omfattar 
en analys av händelsen och de behov av åtgärder som finns på lång sikt. Skede 2 
genomförs genom att de övande vidtar/planerar nödvändiga åtgärder, i samarbete 
med andra organisationer. Övningsledningen kan ställa eller begära uppgifter från 
övande.

Skede 3 – Seminarium
Skede 3 har fokus på att hantera den övergripande frågeställningen Hur återställs 
samhället efter krisen? Utgångspunkt är resultatet från skede 2 och genomförs 
som en seminarieövning under en dag i slutet av mars med samtliga deltagande 
organisa tioner samlade. Seminarieövningen avslutar SAMÖ-KKÖ 2011.



Utvärdering och uppföljning
MSB ansvarar för den övergripande utvärderingen av övningen medan de övande 
organisationerna utvärderar sina egna mål och insatser. MSB kommer som ett led 
i utvärderingen att genomföra ett antal uppföljningsseminarier med de övade för 
att diskutera resultatet utifrån erfarenheter och lärdomar från övningen. Dessa 
erfarenheter sammanfattas sedan i en rapport som ska vara ett stöd för aktörerna 
i arbetet med att utveckla sin egen verksamhets krishanteringsförmåga.
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SAMÖ-KKÖ 2011
Det pågår ständigt ett arbete med att utveckla teknik och säkerhet 
på våra svenska kärnkraftverk. Om en olycka ändå inträffar, sätts 
samhället på stort prov. Förmågan att hantera konsekvenserna vid 
en olycka ska genom övningen SAMÖ-KKÖ 2011 prövas för att ut-
vecklas ytterligare.
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