
www.lansstyrelsen.se/gotland 2018-10-11Simon Härenstam 

Simon Härenstam
Länsstyrelsen Gotland 



www.lansstyrelsen.se/gotland

Gotlands strategiska läge i Östersjön

2018-10-11Simon Härenstam

Kris och beredskap 
och civilt försvar 
• Återtagande av planering

• Krigsplacering 

• Informationssäkerhet 

• Kontinuitetsplanering  

• Övning utbildning 
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Exempel på regional samverkan vid en kris

Kustbevakningen

Region Gotland

Trafikverket

GEAB

Länsstyrelsen
Värd för samverkanskonferens

Polisen

Försvarsmakten
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Uppdrag om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län
Länsstyrelsen och Försvarsmakten
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• Materiellt och personellt resurssatt
• Övad innan utgången 2020
• Uppdraget tilldelas 8 + 2 Mkr/år 

(2018 – 2020) 
• Utgå från befintliga strukturer
• Bibehållas långsiktigt
• Tjäna som förebild till andra

Uppdraget
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Näringslivets roll inom totalförsvaret
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Vad kan vi som myndigheter göra för att 
er verksamhet kan fortsätta att fungera 
under kris och krig?
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Utvecklingssatsning totalförsvarsplanering
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MSB
”Sektorsmyndigheter”
Centrala myndigheter

Externa aktörer regional  nivå – ”sektor?”
Kommun
Landsting
Näringsliv
Frivilliga försvarsorg
Civilsamhället

1. Energiförsörjning
2. Finansiella tjänster
3. Handel och industri
4. Hälso- och sjukvård
samt omsorg
5. Information och
kommunikation
6. Kommunalteknisk försörjning
7. Livsmedel
8. Offentlig förvaltning
9. Skydd och säkerhet
10. Socialförsäkringar
11. Transporter F H     K
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Energiberedskap – omvärldsspaning 
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Digitalisering
Ökad elektrifiering
Decentralisering av elproduktionen
Ökat beroende av variabel elproduktion
Det svenska elsystemets ökade integrering med omvärlden
Batterier och andra energilager
Ökad användning av biodrivmedel
Ägandeförhållanden
Energieffektivisering
Nya livsstils- och samhällstrender
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Energiberedskap 
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Proaktiv och en reaktiv

Viktigt att undvika låsningar som gör att de förhindrar en 
anpassning till omvärldsförändringar

Trygg energiförsörjning är relevant för såväl fredstida 
krisberedskap som höjd beredskap och krig, liksom gråzonen 
mellan fred och krig.
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Ö-drift 
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Inte bara kraftdistribution? 

Tankemodell avseende 
exempelvis drivmedel, 
livsmedel och kommunikation. 
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Arbetsgrupp Energiförsörjning 
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• Drivmedel 
(lager, bensinstationer, 
distribution) 

• El 
(reservkraft, driftsäkerhet) 

• Uppvärmning
(hushåll, sjukvård etc) 

• Upp till 90 dagar
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Arbetsgrupp Energiförsörjning 
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Robusta och förnybara 

energisystem 

Småskaliga energilösningar 

Energieffektivitet 

Övergång till förnybar energi

Ökad lokal produktion av 

förnybar energi
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Vad behövs? 
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Energisystemen bör kunna hantera allvarliga störningar, robusta 
men också en flexibilitet som minskar beroendet av enskilda 
energibärare, energileverantörer och leveransvägar. 

Redundans i systemen, fysiskt skydd, organisering av IT-säkerhet 
och acceptans för leveransstörningar hos befolkningen. 

Ett tydligare fokus på energiförsörjningen av samhällsviktig 
verksamhet är nödvändig. Styrel. 
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