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Försvarsmaktens allmänna råd till Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:3)
om spärrning, blockering och förstöring;
beslutade den 21 mars 1996

Samordningsansvar

Principer för samverkan framgår nedan. Därutöver genomförs samverkan med
ägare.

Krigsorganisationen ej intagen

Egendom MB Fobef (motsv.)
Järnvägsanläggning CB, SJ/BV Lsty, CR
Luftfartsanläggning CB, Lfv HK Lsty, FC
Väganläggning CB, VV HK, EB Lsty, VV väg- och

trfreg, EB
Sjöfartsanläggning CB, SjöV HK Lsty, Hamnch

Krigsorganisationen intagen

Egendom MB Fobef (motsv.)
Järnvägsanläggning CB, SJ/BV svgrp Lsty, SJ/BV svgrp
Luftfartsanläggning CB, LFV/CFL Lsty, FC
Väganläggning CB, VV hreg svgrp,

EB
Lsty, VV hreg svgrp,
EB

Sjöfartsanläggning CB, SjöV opdel Lsty, Hamnch

Förkortning Förklaring

MB Militärbefälhavare
Fobef Försvarsområdesbefälhavare
CB Civilbefälhavare
Lsty Länsstyrelse
SJ/BV Statens järnvägar/Banverket StabFörsvar, huvudkontoret
CR Chef för banregion
SJ/BV svgrp SJ/BV samverkansgrupp



Lfv HK Luftfartsverkets huvudkontor
LFV/CFL Luftfartsverket, Centrala flygtransportledningen
FC Flygplatschef
SjöV HK Sjöfartsverkets huvudkontor
SjöV opdel Sjöfartsverkets operativa del
VV HK Vägverkets huvudkontor
VV väg och trfreg Vägverkets väg- och trafikregion
VV hreg svgrp Vägverkets högre regionala samverkansgrupp
VV lreg svgrp Vägverkets lägre regionala samverkansgrupp
EB Elbefälhavare (avser vägar på/eller vid

kraftanläggningar)

Militärbefälhavare, eller av denne utsedd militär chef, träffar i fred
överenskommelser med berörda myndigheter och ägare för att förenkla och
säkerställa samrådsförfarandet vid höjd beredskap.

Planläggning för blockering och förstöring

Underrättelse om genomförd planläggning anses ha ägt rum när samverkan skett i
annan ordning, t.ex. i samband med koncessionsprövning.

Förberedande åtgärder för blockering och förstöring

Beslut eller överlämnad rätt att besluta om förberedande åtgärder kan omfatta
- ett visst område,
- typ av anläggning(ar), eller
- särskilt objekt.

Föreskrifter som också reglerar förberedande åtgärder finns i SÄIFS
(Sprängämnesinspektionens författningssamling) om explosiva varor samt i IFTEX
(Instruktion för förvaring och transport av Försvarsmaktens explosiva varor), BVKF
(Försvarsmaktens gemensamma bestämmelser för åtgärder mot brand- och
explosionsfara, vattenförorening samt kemisk hälsopåverkan) och SäkI
(Försvarsmaktens Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera).

Genomförande av blockering och förstöring

Beslut eller överlämnad rätt att besluta om blockering och förstöring kan omfatta
- ett visst område,
- typ av anläggning(ar),
- särskilt objekt, eller
- tidpunkten för blockering och förstöring.



Dessa allmänna råd ersätter Överbefälhavarens allmänna råd för spärrning,
blockering och förstöring beslutade den 12 oktober 1987 (Farb 313:63706).
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