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Om krisen eller kriget kommer
I maj 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. I
broschyren kan du bland annat läsa om hur du förbereder dig själv inför
en kris, hur du bemöter falsk information och var du ska vända dig för att
få information vid en kris. Broschyren finns också i en version med lättläst
svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och
översatt till 14 språk. Har du funderingar kring innehållet eller behöva
beställa fler finns mer information på dinsakerhet.se.
Så arbetar Borlänge kommun
Den här broschyren är till dig som Borlängebo och berättar om de lokala
förutsättningarna i Borlänge kommun. I händelse av kris är det viktigt att
du som invånare är förberedd. Då har du också möjlighet att hjälpa andra
och stötta det civila försvaret. I en händelse där våra resurser inte räcker åt
alla, kommer vi att tvingas prioritera de med störst behov av hjälp.

Foto: Thomas Henriksson, MSB.
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Så får du information under en kris
Vi samarbetar med länsstyrelsen, polis, räddningstjänst, Region Dalarna
och kommunala bolag för att samordna information.
Vid en kris i Borlänge kommun informerar vi i de här kanalerna

Borlänge kommuns webbsida
borlange.se.

Borlänge kommuns
Facebooksida.

Borlänge kommuns servicecenter,
telefon 0243-740 00 eller
e-post kommun@borlange.se.

Sveriges Radio P4. En viktig kanal när
internet inte fungerar. Lyssna på radion
för löpande information.

!
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Krisinformation.se
Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). All information som finns på sajten är bekräftad information från
myndigheter och övriga ansvariga aktörer.
113 13
Det nationella informationsnumret. Hit kan du ringa för att lämna eller få
information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt,
årets alla dagar.

Viktigt meddelande
till allmänheten
(VMA)
Varnings- och informationssystemet VMA
(viktigt meddelande till allmänheten)
används vid krissituationer – till exempel
vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med
explosionsrisk, vid otjänligt dricksvatten och
skogsbränder.
VMA sänds framför allt i Sveriges Radios
kanaler, Sveriges Televisions kanaler och på
SVT Text. VMA kan också skickas som SMS till
mobiltelefoner och talmeddelande till fast
telefoni inom ett visst område.
Utomhusvarning
Vid sällsynta tillfällen används utomhusvarning (”Hesa Fredrik”). Varningssignalen är ett
högt utomhuslarm som består av 7 sekunder
lång ihållande signal följd av 14 sekunders
tystnad. Det ljuder under minst två minuter.
Larmet sänds omedelbart om det finns
allvarliga risker.
Utomhuslarmet används också om Sverige
skulle hamna i krig.
Varningssystemet testkörs fyra gånger
om året klockan 15.00 den första helgfria
måndagen i mars, juni, september och
december.

i
Gör så här när du hör signalen
viktigt meddelande
• Håll dig inomhus.
• Stäng dörrar, fönster, ventiler
och fläktar.
• Lyssna på Sveriges Radio P4
för mer information.
• När faran är över sänds en
30 sekunder lång signal.
För information vid ett VMA
ring nationella informationsnumret 113 13 (ring inte
nödnumret 112).
läs information på
borlange.se och/eller
krisinformation.se.
följ Sveriges Radio P4 och
SVT:s rapportering.
ladda ner appen
krisinformation.se till din
mobil eller surfplatta för
att kunna ta emot VMAmeddelande.
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Trygghetspunkter
En trygghetspunkt är en tillfällig mötesplats som sätts upp vid händelse
av kris. I Borlänge finns trygghetspunkterna vid Domnarvets skola, Hagaskolan, Gylle skolan och Maserhallen. Vid trygghetspunkterna kan du få
information, till exempel vid långvariga störningar i värmeförsörjningen,
ström- och vattenavbrott eller telefoniavbrott.
Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på
Borlänge kommuns webbsida borlange.se eller via Sveriges Radio P4
Dalarna. Trygghetspunkterna bemannas av frivilliga resursgruppen (FRG).
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Skyddsrum
Skyddsrum är till för att ge befolkningen
ett fysiskt skydd i krig. Det är Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB)
som har det över-gripande ansvaret för
skyddsrum.
I Borlänge kommun finns 450 skyddsrum.
I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum och
ungefär sju miljoner skyddsplatser. Skyddsrummen finns spridda i vanlig bebyggelse
och används i fredstid som helt vanliga
lokaler. Det är respektive fastighetsägare
som ansvarar för sitt skyddsrum och har
underhållsansvar.

Hitta ditt närmsta skyddsrum
Kom ihåg att du inte tillhör något
särskilt skyddsrum utan använder
det som finns närmast. Ta gärna reda
på var ditt närmaste skyddsrum är.
Alla byggnader som har skyddsrum
är märkta med symbolen orange
fyrkant med blå triangel.
Skyddsrum i Borlänge
Se var ditt närmaste skyddsrum finns
på ”Hitta ditt närmaste skyddsrum
på kartan”, som finns på MSB:s
webbsida msb.se/skyddsrum
Trygghetspunkter i Borlänge
Se var trygghetspunkterna finns på
borlange.se/krisberedskap
Är du djurägare?
Du kan läsa mer om krisberedskap
för dig som djurägare
på webbsida hardukoll.nu
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Regeringen kan besluta om höjd
beredskap om det exempelvis
utbryter krig och konflikter i vårt
närområde eller om läget i övrigt
i omvärlden allvarligt påverkar
vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet. Höjd
beredskap ger regeringen större
handlingsfrihet att agera och
fatta olika beslut.
Information om höjd beredskap
får du genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal
och ska snabbt kunna nå ut med
viktig information till allmänheten vid kriser och höjd beredskap.
Beslut om en utrymning förmedlas genom Viktigt meddelande till
allmänheten (VMA).
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Utrymning
Om händelser hotar liv eller hälsa kan svenska myndigheter utrymma ett område eller
en fastighet. Det är bara om det är mindre
farligt att lämna området, än att stanna kvar
som en utrymning genomförs.
Under höjd beredskap är det regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer
som får besluta om utrymning av ett område. Det kan göras om det är nödvändigt för
att skydda befolkningen eller att området
behövs för viktiga militära åtgärder.
I händelse av beslut om utrymning i
Borlänge meddelas stationer för utrymning
via kommunens webbplats och radio.

Checklista vid utrymning
ID och dokument
Pass
ID-kort/körkort
Kontokort
Kontanter
EU-sjukförsäkringskort
Bilens registreringsbevis
och försäkringspapper
Bankdosa/bank-ID
Teknik och information
Batteri- eller vevradio + extra batterier
Dator + nätadapter
Mobiltelefon + laddare
Nätadapter till mobilen att använda
i bilens cigarettuttag
Kontantkort till mobil
Lista (på papper) med viktiga
telefonnummer
Nycklar
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Mediciner och hjälpmedel
Mediciner + recept
Första hjälpen-låda
Glasögon/Kontaktlinser
Hörapparat, rollator etc.
Övrigt
Oersättliga minnessaker och värdesaker
Kläder
Hygienartiklar
Mat och dryck
Till husdjuren
ID-kort/stamtavla
Koppel
Mat och vatten
Skål
Filt
Medicin
Bur

Var tydlig med att berätta för barn och äldre vad som händer. Personliga
favoritsaker för barnen kan vara bra för att skapa trygghet. Glöm inte att hjälpa
den som inte kan packa själv och packa bara så mycket som du klarar av att
bära själv.
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Personlig checklista för en person i sju dagar
Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn. Rekommendationen är att ha en så kallad krislåda hemma, för att kunna ordna mat och vatten,
följa nyheterna och kommunicera med andra i fall krisen är framme.
Vatten och mat
Vattendunkar
Vattenreningsvätska
Vattenreningsfilter
35 liter vatten
(färskt eller fryst
dunkar/petflaskor)
980 gram kött- och
fiskkonserver
490 gram ris eller pasta
490 gram potatismospulver
490 gram soppor
(pulver/burk)
490 gram gryn, flingor,
vetemjöl
1050 gram knäckebröd,
kex
70 gram smältost på tub
eller annat hållbart
pålägg
490 gram smör
490 gram torrmjölk
280 gram socker
490 gram frukt- och
bärkonserver
Grönsakskonserver
Torkad frukt
Chokladkakor
Juice
Te och snabbkaffe
Stormkök eller gasolkök
och bränsle
Grill för utomhusbruk,
kol eller gasol
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Värme och ljus
1 sovsäck
1 liggunderlag
1 filt
1 varm jacka
1 mössa
1 par vantar
Fotogen- eller
gasolkamin
Tändstickor
Tändare
Gasol
Brännbar vätska
1 pannlampa
1 ficklampa
Gravljus för inomhusbruk
Värmeljus
Stormlykta
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Kommunikation
Batteriradio/vevradio/
solcellsradio
Batterier/laddare
Powerbank/laddare
Hygien
Plastpåsar till WC
Våtservetter
Tvål
Tandborstar
Tandkräm
Stora sopsäckar
Övrigt
Första förbandsväska
Husapotek
Kontanter
Snöskyffel
Engångstallrikar, bestick
och glas

Skapa din egen checklista
och räkna på fler personer
via borlange.se/krisladan.

Trygghetspunkter finns
på följande platser
1 Domnarvets skola
2 Gylle skola
3 Hagagymnasiet
4 Maserhallen
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3

2
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Viktiga kontaktuppgifter
Borlänge kommun servicecenter 0243-740 00
Borlänge Energi (felanmälan dygnet runt) 0243-730 00
Nödsituationer 112 (ambulans, räddningstjänst, socialjouren, Polisen)
Polisen 114 14 (vid akuta ärenden ring 112)
Nationella informationsnumret 113 13
Borlänge kommun borlange.se
Polisen polisen.se
SOS Alarm sosalarm.se
Vårdguiden 1177.se
Sveriges Radio sverigesradio.se/dalarna
Krisinformation (MSB) krisinformation.se
Din säkerhet (MSB) dinsakerhet.se
Länsstyrelsen i Dalarna lansstyrelsen.se/dalarna/
Driftinformation och avbrott – Borlänge Energi
På borlange-energi.se och i Borlänge Energis app finns information
om drift och avbrott. Ladda ner appen kostnadsfritt till din mobil
eller surfplatta.

!

Vill du engagera dig?
Läs mer om Borlänges frivilliga resursgrupp
på borlange.se/krisberedskap

Produktion Borlänge kommun och Confetti 2019.

Räddningstjänsten Dala Mitt dalamitt.se

