
Beredskapssamordnare
Tommy Albinsson



Falu kommun

• Invånare ca.60 000

• Area ca.27 km2



Beredskapsförråden
Kall och varmförråd

Snabb förråd på räddningstjänsten

Nödvatten

Skadeplatsutrustning

Pumpar av alla slag

Elverk

Kablar

Eftersläckningsutrustning

4-hjuling

Snöskoter

Släpvagnar

Pickuper

Stabs mtrl.

Motorsågar

Släck utr.

m.m m.m



Frivilliga
Resurs
Gruppen

FRG i Falun 

130+ medlemmar

Avtalspart

3 tim. inställelsetid

Hög medelålder

Bred kompetens 



Trygghetspunkt

I Falu kommun finns 34 trygghetspunkter. 

De flesta ligger i någon av Falu kommuns fastigheter. 

Varje trygghetspunkt är knutet till ett specifikt geografiskt område.

Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för 
information och trygghet för de som befinner sig inom ett visst 
geografiskt område i samband med större räddningsinsatser, kriser 
eller störning i samhällsfunktioner.

Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och 
omfattning, besökare kunna erbjudas aktuell information, enklare 
sjukvård, krisstöd, vila och servering av lättare mat och dryck. Från 
trygghetspunkten kan du också larma polis, ambulans och 
räddningstjänst.

På Trygghetspunkterna finns personal från FRG (Frivilliga 
resursgrupper). FRG-gruppen leds av kommunens 
krisledningsorganisation.

https://www.falun.se/stod--omsorg/trygg-och-saker/krisberedskap/frg---frivilligresursgrupp.html




Skyddsrum i Falu kommun

Skyddsrum –så funkar det
Vid ett militärt angrepp ska Sveriges 65 000 

skyddsrum snabbt kunna ge skydd åt miljontals 

svenskar.

I dag fungerar de som till exempel pingisrum eller 

cykelförråd. 

Men vid höjd beredskap ska skyddsrummet 
iordningställt inom 48 timmar.



Skyddsrum i Falu kommun

Vem iordningställer skyddsrummen?

Ansvar:

Utrustning:

Vem tömmer:

Vem installerar:

ventilation

vattenkärl

toaletter



Skyddsrum i Falu kommun

Vad finns i skyddsrummet när det är iordningställt?

vattenkärl 

torrtoaletter som avskärmas med hjälp av träväggar 

eller skynken. 

ventilationsanläggning som kan drivas med hjälp av 

el eller manuellt med vev. 



Skyddsrum i Falu kommun

Vad skyddar skyddsrummet mot?

Ett skyddsrum är inget primärt mål vid en attack. 

Det ska skydda mot tryckvåg och splitter från en 

bomb som slår ned i närheten av skyddsrummet, 

däremot är det inte säkert att det står emot en direkt 

träff. 



Skyddsrum i Falu kommun

Vem är skyddsrummen till för?

– De är endast till för civilbefolkning.

Hur vet jag vilket skyddsrum jag ska gå till?



Skyddsrum i Falu kommun

Får man ta med sig stolar att sitta på?

Hur gör man med mat?

Vad ska man mer ha med sig?

– Först och främst toapapper, hygienartiklar, mediciner, värdehandlingar 

och varma kläder. Ficklampa och vevradio är också bra.

– Sedan får man så klart utgå från sina egna behov. Har man barn kan 

det vara bra med saker som sysselsätter dem, som böcker, kortspel eller 
ipad med extrabatteri.



Skyddsrum i Falu kommun

Får man ta med sig sitt husdjur till skyddsrummet?

– Skyddsrummen är till för befolkningen och det finns inget stöd för att man ska kunna ta 

med husdjur.

Finns det några rekommendationer för hur man ska bete sig i ett skyddsrum?

– Nej, det finns inga nedskrivna rekommendationer. 
Men man hoppas ju att människor hjälper varandra och inte bara tänker på sig själva.



Skyddsrum i Falu kommun

Ta reda på var närmsta skyddsrum ligger via MSB:s skyddsrumskarta.

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/




Kontaktuppgifter

Falu kommun

Risk och Säkerhets kontoret

Tommy Albinsson / Beredskapssamordnare

023-825 75

tommy.albinsson@falun.se


