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Innehåll

Nordredkonferensen i Göteborg den 14-16 september 
2015 samlade 120 personer. De kom från blåljusorga-
nisationer, från universitetsvärlden, från myndigheter 
och privata företag och från civilsamhället. Samtliga 
nordiska länder var representerade.

Konferensen hade tre huvudteman: Gränssamverkan, 
Extremväder och Ska samhället ha beredskap för allt?
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Svenska kommuner får ökat stöd för att före-
bygga naturolyckor och hindra deras konsekven-
ser. Under åren 2016-2019 ska regeringen höja de 
statliga bidragen med 50 miljoner kronor årligen.

Den rödgröna regering som tillträdde efter 
valet 2014 har samlat alla krishanteringsfrågor 
i justitiedepartementet och för första gången 
på 18 år utnämnt en särskild inrikesminister. 

– Vinsterna är förbättrad samverkan på tre 
områden: blåljus, informationssäkerhet och 
civila beredskapsfrågor, sa Ann Linde. Hon 
konstaterade också att blåljusorganisationerna 
överlag går mot allt större enheter.  

– Här har Sverige mycket att lära av våra nord-
iska grannar. 

Polisen i Sverige har tagit steget. Från och 
med 1 januari 2015 är polisen samlad i en enda 
myndighet. 

– Det har ökat polisens förmåga att snabbt 
ingripa och förhindra brott över hela landet, 
och ökat krishanteringsförmågan. 

– Här finns goda möjligheter för ett rikt utbyte, inte bara mellan de 
nordiska länderna utan också mellan olika professioner. Det framhöll 
Nils Svartz, överdirektör på MSB, när han inledde Nordredkonferensen, 
den tolfte i ordningen, i Göteborg.

Ann Linde och Nils Svartz 

Utbyte över landsgränser  
och över yrkesgränser

INLEDNING

Svenska regeringen ökar stödet för att 
förebygga naturolyckor
ANN LINDE

– Vi ser också att det finns behov av en natio-
nell alarmeringsorganisation med ensamrätt 
att hantera de larm som kräver omedelbara 
insatser från samhället. Regeringen planerar att 
inom kort tillsätta en offentlig utredning om en 
samordnad alarmeringstjänst.
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Säkerhetsläget har försämrats, inte minst i 
Nordens närområde. 

– Det är naturligt för oss att möta den utmaningen 
tillsammans med våra nordiska grannländer.

Norden har bland de äldsta regionala samar-
betena i världen, och samarbetet har en stark 
förankring både hos politiska ledare och i 
befolkningen, betonade Ann Linde. 

Hon passade också på att framföra ett stort 
tack för den hjälp Sverige fick från de nordiska 
grannländerna och från EU:s civilskyddsmeka-
nism i samband med den stora skogsbranden i 
Västmanland sommaren 2014. 

– Nordredkonferensen är ett tillfälle att dela 
erfarenheter från det som redan har hänt, som 

den stora skogsbranden. Men vi måste också 
vara förberedda på det oförutsägbara. 

Hon nämnde attackerna den 11 september 
2001, massakern på Utøya och bomben i Oslo 
regeringskvarter, tsunamin och Estonia som 
exempel på det otänkbara.

– Vi hade inte den mentala beredskapen att 
först förstå vad som hände. Det är värdefullt 
att vi här diskuterar också den nya typen av 
olyckor. Det ställer krav på fantasi och organisa-
torisk flexibilitet, där vi kan utnyttja samhällets 
samlade krisberedskap.

– Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och 
tryggare Norden.

– Det är vi som ser problem där andra ser 
möjligheter.

Lars Bäckström, landshövding i Västra Göta-
land, beskrev den församling som har till upp-
drag att planera för det värsta.Fruktansvärda 
olyckor har hänt, och kommer att ske.

– Jag minns den dagen då Scandinavian Star 
kom in i hamn och lasten var döda kroppar. Jag 
minns när lastbil efter lastbil försvann på Tjörn-
bron, och jag minns när man ringde en morgon 
och sa att sextio barn är döda i en brand.

– Jag vet vad som kan hända när Göta Älvs 
bankar försvinner. Det kommer att hända igen. 
Låt det bara inte hända där hela banken är fylld 
av petrokemi! 

Men den grupp som hade samlats på Nordred-
konferensen hade ingen anledning att förfäras.

– Ni kan säga till er själva ”vi har planerna, vi 
har en vänskapspakt, vi har ett Nordred-avtal 
för räddningstjänst”. Lars Bäckström

”Det kommer att hända igen”
LARS BÄCKSTRÖM

– Men kom ihåg att när det verkligen händer 
är det inte avtalen som gäller, då är det varje 
individs förmåga, och det är rutiner och träning 
som gäller!
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Färre polisdistrikt, samlokaliserade larmcentraler 
och ny utbildning för brandmän. Norge genom-
för just nu stora förändringar av både polis och 
brannvesen.

Massakern på Utøya och bomben i regerings-
kvarteret den 22 juli 2011 gav upphov till en 
mängd kommissioner och rapporter. En slutsats 
var att Norge måste minska antalet polisdi-
strikt. Enligt ett beslut i Stortinget ska antalet 
gå från 27 till 12.

– I Norge leder polisen alltid räddningsinsat-
serna, så brand- och räddningsväsendet blir 
direkt påverkat av den här förändringen, förkla-
rade Anne Rygh Pedersen, avdelningsdirektör 

TEMA: GRÄNSSAMVERKAN

– Hur kan vi utveckla gränssamverkan ytterligare? Saknas det  
områden som borde vara med i samarbetet? 

Jan Wisén ställde frågorna som inledde blocket om gränssamverkan. 
Han är biträdande avdelningschef på MSB. Det är MSB som ansvarat 
för Sveriges ordförandeskap i Nordreds kontaktgrupp sedan 2012. 
Han påminde om det nordiska ramavtalet som ligger till grund för 
räddningstjänstens samarbete över gränserna. 

– På många platser har det bildats gränsräddningsråd, men det är 
också möjligt att bedriva samarbete på andra sätt.  I flera länder 
pågår omorganisationer av polis och räddningstjänst. 

– Vi ska belysa hur det påverkar samarbetet över gränserna.

Anne Rygh Pedersen.

Olika lösningar  
för gränssamverkan

Norska politidistrikt ska samlokaliseras
ANNE RYGH PEDERSEN
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på norska DSB, som har stortingets uppdrag att 
utreda förändringar av redningstjenesten och 
samordningar med politi.

Också redningssentralerne, larmcentralerna, 
ska slås samman och flytta ihop i gemen-
samma lokaler.

Brannvesenets larmsentral (som nu har telefon-
nummer 110) och polisen (112) samlokaliseras. 
Sjukvårdens larmsentral (113) kommer inte 
med i den här samlokaliseringen.

– Vi skulle gärna ha haft med dem också. Vi 
har försökt, men inte lyckats hittills, sa 

Anne Rygh Pedersen, som påpekade att det är 
en stor förändring att slå ihop två organisa-
tioner för nødmelding. 

– Bland annat är det en statlig myndighet och 
en kommunal verksamhet som ska in under 
samma tak. 

Redan nästa år ska en eller flera nødmeldings-
sentraler ha slagits samman. Inom räddnings-
tjänsten planeras också andra förändringar.

– Vi har 620 brandstationer i Norge. De ska inte 
flyttas. Men vi kommer att jobba för större och 
färre brannregioner inom varje polisdistrikts 
gränser. 

Höjd kompetens
Det finns inga krav på stora besparingar för
enade med omorganisationen. Däremot finns ett 
uttalat politiskt tryck på att höja kompetensen. 
Idag har räddningstjänsten till exempel många 
chefer på deltid. 

– Vi vill ha fler chefer på heltid i räddnings-
tjänsten, och vi vet att vi behöver öka kompe-
tensen inom förebyggande.

En ny utbildning till brandman planeras, ganska 
lik den svenska Skydd mot olyckor.

– Det blir en tvåårig teknisk fagskole. Förutom 
att vi behöver höja kompetensen vill vi också 
öka mångfalden i kåren. 

– Jag tycker det är roligt att läsa i tidningen att 
en kvinna har blivit brandman – men jag ser 
fram mot den dagen då det inte längre är första-
sidesstoff! sa Anne Rygh Pedersen.

Tjugoåtta lokala redningssentraler för Search and 
Rescue, SAR, ska bli tolv. Den norska SAR-organi-
sationen står inför en organisationsför ändring. 
Den nya organisationsplanen gäller från den 1 nov- 
ember 2015. Hans Vik, politimester i Rogland, 
tycker att förändringarna inte är så dramatiska. 

– Utgångspunkten är ”If it´s not broken – don´t 
fix it!” Den främsta förändringen är att 28 
lokala räddningscentraler ska bli 12. Det är 
samma slags centralisering som också norska 
polisen går igenom. Huvudräddningscentra-
lerna kommer också i fortsättningen vara två: 
Bodø och Stavanger

I SAR-arbetet ingår många aktörer, såväl offent-
liga organisationer som politi og brannvesen, 
sjukvård, militären och hamnkontor som 
privata företag med tillgång till dykare och 
helikoptrar och frivilliga.

– Principerna ligger fast: samverkan. Alla som 
har nåt att bidra med ska samverka.  

Ansvarsprincipen gäller fortsatt. Den som 
har det dagliga ansvaret för ett område har det 
också vid en särskild händelse. Nytt är däremot 
vilka som ingår i ledningen för räddningscen-
tralerna. Bland annat kommer Redningssel-
skapet och FORF nu uttalat med i ledningen.

– FORF är en paraplyorganisation för de frivil-
liga, som spelar en viktig roll i många insatser. 
Det är inte mer än rätt att de är representerade 
runt bordet, tycker Hans Vik.

Hans Vik

Från 28 till 12 lokala redningssentraler
HANS VIK
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Tidigare bestod Polisen i Sverige av 21 olika myn-
digheter. Sedan den 1 januari 2015 är det en enda 
myndighet.

Poliskommissarie Örjan Owesson redogjorde 
för förändringarna. Myndigheten har delats in 
i sju regioner: Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, 
Bergslagen och Nord, samt i 27 polisområden 
och 95 lokalpolisområden. 

De sju regionerna har förutom ansvar för ett 
geografiskt område också tilldelats nationellt 
ansvar för vissa områden. 

Så har till exempel Polisregion Stockholm 
ansvar för sjöpolisen och Polisregion Nord ett 
nationellt ansvar för Polismyndighetens rädd-
ningstjänst.

Många som tidigare haft ett etablerat samarbete 
med polisen, över nationsgränser eller över 

organisationsgränser, tycker det är lite svårt 
att veta vilken del av organisationen och vilken 
person de ska samarbeta med nu.

– Kontakta det närmaste lokalpolisområdet och 
diskutera hur ni ska jobba tillsammans i fram-
tiden! rådde Örjan Owesson.

Ett passagerarplan har störtat i oländig terräng 
mellan Sverige och Norge.Det var scenariot i en 
table-top övning med sammanlagt 155 deltagare 
från 65 svenska och norska organisationer.

Kl 08.00 lyfte THA955 från Gardermoen med 
destination Bangkok. På grund av åskväder 
blev planet omdirigerat från sin vanliga rutt. 
Klockan 08.07 kommer meddelandet att planet 
blivit träffat av blixten, och strax därefter may-
day mayday mayday.

Sedan är det tyst. Air traffic control center i 
Malmö meddelar Sjö och flygräddningscentra-
len att de har tappat all kontakt med planet.

Planet har störtat nära sjön Stora Lee. Både 
norska och svenska räddningsorganisationer 
i närheten sätter in alla tillgängliga resurser 
och begär förstärkning. De som först lyckas nå 

Polisen i Sverige blev en enda myndighet
ÖRJAN OWESSON

Störtat passagerarplan scenario  
i table-topövning
ESPEN OLSEN OCH ULF GUSTAVSSON

fram till platsen via den enda vägen, en smal 
grusväg, rapporterar om våldsam brand, många 
döda och många skadade.

Örjan Owesson
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Den här flygkraschen har inte inträffat på riktigt, 
men den skulle kunna ske, och det är ett scenario 
som räddningstjänsterna behöver öva för.

– Vi ville få alla de inblandade organisationerna 
att samarbeta i en situation med så många 
utfordringer, förklarade Espen Olsen, bered-
skapsplanlegger Østfold politidistrikt. Tillsam-
mans med Ulf Gustavsson från länsstyrelsen i 
Västra Götaland berättade han om hur Østfold 
och Västra Götaland samarbetar, med gräns-
övningen som exempel.

Istället för att dra ut alla personerna i skogen 
skedde Grenseøvelsen 2014 virtuellt, i en table-
top övning.

– Vi gjorde en hemsida som berättar om övelsen 
där alla inblandade kunde gå in och läsa vad 
som skedde. Sidan uppdaterades fortlöpande.

På hemsidan finns också tillämpbar facklektyr 
och dokument från de inblandade organisa-
tionerna, som krisledningsplan, håndbok for 
reddningstjenesten, Västra Götalandsregionens 
katastrofmedicinska beredskap, Organisering 
Oslofjordens Heimevernsdistrikt…

– Vi hade också aktörer i ödemarken som 
gjorde en egen övning där ute. Vi andra kunde 
sitta inne och följa på youtube vilka dispone-
ringar de gjorde. 

En viktig del var att alla organisationer och del-
tagare skulle redovisa sina mål med övningen. 
Exakt vad ville de testa? Vad hoppades de 
uppnå?

Resultatet är gott.

– Utvärderingarna var mycket bra. Vi frågade 
om de kunde tänka sig att rekommendera en 
kollega att göra övningen. På den frågan fick 
vi betyg 5,5 av 6 möjliga.

– Vi fick bekräftat att vi samarbetar gott, och 
att de kulturella skillnaderna är ganska små. 
En brandman tänker i stort sett likadant oavsett 
vilken nation personen kommer från. 

– Nu vill vi utveckla gränsrådet, och vi ser fram 
mot nästa övning, sa Espen Olsen.

– Effekten är fantastisk. Övningen har vitali-
serat hela vårt samarbete, men hur man än 
vänder sig så kostar samarbetet pengar och det 
behövs någon form av finansieringslösning, 
kommenterade Ulf Gustavsson.

Adressen till grenseovelsens hemsida:  
https://sites.google.com/site/grenseovelse2014/ Espen Olsen och Ulf Gustavsson
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Det började med att svenska och norska brand-
slangskopplingar var olika. Lösningen blev att 
tillverka adaptrar i verkstan, så att slangarna gick 
att koppla ihop. Samarbetet mellan Värmland, 
Dalarna och Hedmark har fortsatt på samma 
tema. Mycket verkstad och lite snack. 

Gränssamverkan i praktiken var rubriken. Leif 
Gustavsson, beredskapsdirektör vid länsstyrelsen 
Värmland, tog sin utgångspunkt i hur man löst 
problemet med slangkopplingarna. 

Ett annat handfast resultat av samarbetet är 
en ordlista med ett fyrtiotal helt centrala ord. 
Ordlistan upplyser till exempel att det svenska 
ordet anhöriga blir pårørende på norska och att 
norska brannvesenet motsvarar svenska rädd-
ningstjänsten.

– Innan hade vi kunnat sitta på möten i två 
timmar utan att inse att vi inte har samma ord 
för räddningstjänst! sa Leif Gustavsson.

Också systemen för att organisera ledningen på 
en skadeplats skiljer sig åt, liksom märkningen 
av de västar som används vid olycksplatser, så 
det har gränsräddningsrådet utarbetat skisser 
och checklistor för. 

Leif Gustavsson kunde räkna upp många tillfäl-
len då blåljusorganisationer gått över gränsen 
och hjälpt varandra. Allt från terrordåden 
den 22 juli 2011, och ett dramatiskt bankrån i 
svenska Töcksfors där både tull och polis samar-
betade med sina norska motsvarigheter, till en 
brand i en byggnad i Medskogen, Bograngen.

Såväl ambulanser som brandfordon och polis-
bilar korsar gränsen många gånger per år.

– Utryckande ambulanser erbjuder hjälp redan 
innan begäran har kommit. Det gäller också 
traumaplatser på sjukhusen.

Anhöriga betyder pårørende  
Ordlista underlättar samarbete
JOHAN NEBY, LEIF GUSTAVSSON OCH PETER FORSSTRÖM

Risker och hot följer inte nationsgränser. Också 
riskanalyser måste vara gränslösa. Gränsrädd-
ningsrådet för samarbete mellan blåljusaktö-
rerna i Østfold och Västra Götaland har arbetat 
länge. År 2004 formaliserades samarbetet i ett 
avtal där också Länsstyrelsen i Värmland ingår.

Mellan 2005 och 2007 gjorde aktörerna en 
gemensam gränslös riskanalys.

– Vi ville veta: Vad kan hända på norska sidan 
gränsen som får konsekvenser på den svenska 
sidan och vice versa? Listan fylls på varje gång 
vi träffas, berättade Ulf Gustavsson, krisbe-
redskapshandläggare på länsstyrelsen Västra 
Götaland. 

Han påpekade också att ett stort problem för 
gränstrakterna är infrastrukturen, med ofta 
mycket dåliga vägar. 

ØSTFOLD – VÄSTRA GÖTALAND

De svenska kommunerna Strömstad, Tanum och 
Dals Ed i Västra Götaland samt Årjäng i Värmland 
ingår i ett gränsräddningsråd, tillsammans med 
de angränsande norska kommunerna Rømskog, 
Marker, Aremark och Halden. Avtalet som reglerar 
samarbetet trädde i kraft 2004.

Gränslösa riskanalyser
ULF GUSTAVSSON
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Men det finns hinder som de regionala aktö-
rerna behöver hjälp på nationell nivå för att 
kunna undanröja.

– Svensk ambulanspersonal får verka i Norge, 
men inte tvärtom. Det måste man ju kunna lösa!

– Polisen tycker det är för krångligt när man 
har bråttom över gränsen. Det borde kunna 
vara lika enkelt som för tullen som har en 
gemensam zon där det egna nationella man-
datet följer med. Och det går alldeles för lång-
samt med den sömlösa användningen av Rakel 
respektive Nødnett, även om det har blivit lite 
bättre, sa Leif Gustavsson.

En deltagare frågade om den svenska larmcen-
tralen kan se var en norsk ambulans befinner sig. 

– Inte med automatik. Men den som larmar 
säger var han befinner sig och så fort vi får reda 
på position går larmet på båda sidor.

GRÄNSRÄDDNINGSRÅDET  
VÄRMLAND/DALARNA/HEDMARK

Gränsräddningsrådet Dalarna/Hedmark etable-
rades 1992. Då låg huvudfokus på skogsbrand och 
räddningstjänst. 2004 kom Värmland med. Fokus 
vidgades till att gälla hela samhällets beredskap. 

De organisationer som ingår är på norsk sida 
Fylkesmannen, Sivilforsvaret, Politiet med alarm-
sentral 112, Brann og reddning i gränsnära kom-
muner alarmsentral 110 och Sykehuset Innlandet 
med alarmsentral 113. På svensk sida ingår de 
båda länsstyrelserna och landstinget, polisen, 
räddningstjänst, ambulans och SOS-Alarm.

Rådet har genomfört tre gemensamma övningar: 
År 2007 simulerad flygolycka i norra Värmland, år 
2010 bussolycka i Rörbäcksnäs i Dalarna och 2013 
kollision mellan tåg och buss i Magnor, Hedmark.
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Norsk ambulanspersonal får inte arbeta i Sverige. 
Det problemet måste lösas snarast, framhöll 
Gunilla Ågren från länsstyrelsen i Jämtland.

Gränsen mellan svenska Jämtland och de norska 
fylkena Nor- och Sör-Tröndelag är 35 mil lång. 
Längs den finns få bofasta, men många turister. 
Trafiken över gränsen är intensiv och ibland sker 
allvarliga olyckor i fjällen. Avstånden är långa till 
polis, räddningstjänst och sjukvård.

Gränsräddningsrådet startade 1993 efter en svår 
olycka. Den skedde på norska sidan, men helt 

Norsk ambulanspersonal räddar liv, 
men bryter lag
GUNILLA ÅGREN, KARIN BÖRJESSON

nära Storlien. Ändå larmades inte svensk rädd-
ningstjänst i Storlien som var närmast.

Nystart 2003
Av olika skäl gick gränsräddningsrådets arbete 
trögt. År 2003 blev det en nystart, den här 
gången med fylkesmen och länsstyrelse som 
huvudansvariga. Ett avtal om hur samarbetet 
ska fungera skrevs 2005.

– Efter att avtalet skrivits på skedde en olycka 
där två familjer krockade med varandra på den 
norska sidan nära Storlien. Då kom både svensk 

STORÖVNING ÅR 2017

År 2017 ska allt fungera. Då ska en storövning hållas.
Grenseredningsrådet Dalarna/Värmland/Hedmark 
driver projektet gränslös krishantering. Projektet 
fokuserar på att göra regionala risk- och sårbarhets-
analyser, på förmågan att kommunicera med Rakel/
Nödnett vid och över landgränsen och förmågan att 
göra en gränslös regional varsling, viktigt medde-
lande till allmänheten, VMA, och en prioritering när 
ett utrymme behöver utrymmas vid fara.

Inför den gränsöverskridande totalövningen ska ett 
antal gemensamma regionala samverkanskurser 
genomföras. Gränsaktörernas terminaler ska ha 
programmerat in gemensamma talgrupper och 
det ska finnas samordnade nationella riktlinjer för 
samverkan mellan Rakel och Nödnett.
Om de nationella riktlinjerna för de norska och 
svenska kommunikationssystemen ska kunna finnas 
på plats beror på resultatet av ett annat projekt, det 
norsk-svenska Inter System Interface.
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och norsk ambulans, som ett kvitto på att sam-
arbetet fungerar, berättade Gunilla Ågren.

– Nu samarbetar organisationerna dagligen i 
både små och större händelser. 

Precis som Leif Gustavsson från Länsstyrelsen 
i Värmland framhöll hon orimligheten i lagar 
som gör att norsk ambulanspersonal inte får 
arbeta i Sverige.

– Samarbetet räddar ju liv!

Gränsräddningsrådet Mittskandinavien har 
startat utbildningar för att lära sig mer om de 
organisationer, resurser, arbetssätt och lagar 
som styr på båda sidor om gränsen för att så 
effektivt som möjligt kunna hjälpa människor  
i gränsland som är i nöd.

– Det är också bra att träffas och få ett ansikte 
på dem man brukar prata med i telefon.

Samma sak nämnde Karin Börjesson från läns-
styrelsen i Norrbotten.

– Vi ska försöka lägga in tid för att få lära oss 
mer om varandras struktur och system. Mellan 
de stora övningarna skulle vi kunna ha kun-
skapsseminarier. Och vi behöver bli bättre på 
att se hur vi påverkas av organisationsföränd-
ringar i grannländerna.

Behöver stärkas regionalt
Karin Börjesson tycker att samarbetet fungerar 
mycket bra på lokal nivå, men behöver stärkas 
regionalt.

Norrbotten ingår inte i något formaliserat 
gränsräddningsråd.

– Men vi samverkar dagligen i det löpande 
arbetet. Vi träffar avtal och utvecklar samar-
betet efterhand direkt mellan parterna. Till 

exempel har svenska Haparanda och finska 
Torneå investerat i gemensam övningsplats

Barentssamarbetet, där Sverige, Norge, Finland 
och Ryssland ingår, är viktigt. Den gemen-
samma storövningen Barents Rescue hölls för-
sta gången 2001 och har sedan dess arrangerats 
vartannat år och alternerat mellan länderna. 

– Mycket av den samverkan vi har i det dag-
liga och det som sker mellan övningarna är ett 
resultat av planeringen och genomförandet av 
övningarna. 

GEMENSAM NORSK-SVENSK STRATEGI FÖR 
NYTT TJERNOBYL I RENBETESLAND

Rennäringen drabbades svårt av haveriet i Tjer-
nobyl. Gränsräddningsrådet mellan Fylkesmenne 
Nor-Tröndelag och Sörtröndelag och Länsstyrelsen 
Jämtlands län arbetar för att förmågan att hantera 
konsekvenserna ska vara bättre om en kärnteknisk 
olycka sker igen. Vid utgången av 2016 ska förmå-
gan att hantera en olycka ha stärkts, med särskild 
hänsyn till rennäringens behov. 

Målet är bland annat att myndigheter på båda sidor 
om gränsen ska kommunicera med allmänheten 
snabbt med koordinerad information.

Projektet ROSIG, Räddning och samverkan i gräns-
land, siktar på en stor gränsräddningsövning den 16 
november 2016. Syftet är att testa samverkan och 
kommunikation mellan Rakel och Nödnett vid en 
samhällsstörning.

Ett tredje projekt som gränsräddningsrådet har 
drivit är Gränslös geografisk information, GGI 2. 
Målet är att skapa gemensamma digitala kartdata 
som fungerar på båda sidor om gränsen.

Gunilla ÅgrenKarin Börjesson
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– Vädret kommer att bli vanskligare att ha att 
göra med. Framförallt kraftiga regn kommer att 
sätta Norden på prov, sa Hans Olav Hygen från 
Meteorologisk institutt Norge.

”Men kan det inte finnas naturliga förklaringar 
till att jordens medeltemperatur stiger?” undrar 
klimatskeptikerna. Klimatforskaren Hans Olav 
Hygen ger inte mycket stöd till dem som tror på 
enbart naturliga variationer. Han visade bilder 
över hur vädret utvecklats över flera hundra
tusen år. Temperaturen hänger samman med 
jordens bana runt solen. En rund bana ger 
högre temperaturer. När banan har varit mer 
elliptisk har det varit kallare, och kurvorna för 
temperatur och koldioxidhalt har följts åt.

– Fram till mitten av 1960-talet ser vi natur-
liga variationer. Från 1960talet finns ett klart 
samband mellan mänsklig aktivitet och klimat-
förändringar. 

En grad varmare
I Norge har årsmedeltemperaturen ökat med 
en grad sedan 1900. Inte heller ett kallt år som 
2010 var lika kallt som år 1916, och de värme-
toppar Norden av och till upplever nu överskri-
der vad man tidigare har sett.

Framförallt är det utsläppen av koldioxid som 
ökar och som påskyndar uppvärmningen. 

– I år kommer världen troligen att ha en 
genomsnittlig koldioxidhalt på 400 ppm. Gör vi 
inget kommer vi att närma oss 1 000 ppm vid 
slutet av århundradet.

Världens ledare har enats om att jordens 
genomsnittliga temperatur år 2100 inte ska få 
ha stigit med mer än två grader jämfört med 
början av 1800-talet, då den industriella revolu-
tionen startade. För att kunna uppnå tvågra-
dersmålet krävs det att koldioxidhalten ligger 
åtminstone under 450 ppm, kanske till och med 
under 400 ppm.

TEMA: EXTREMVÄDER

Hans Olav Hygen

Extremväder ställer nya krav
– De senaste åren har vi sett olika typer av extremväder som vi inte 
är vana vid på våra breddgrader. Det ställer ökade och nya krav på att 
förebygga och hantera situationerna. Samverkan för gemensamt resurs-
utnyttjande och för att dela erfarenheter blir allt viktigare, sa Jan Wisén, 
biträdande avdelningschef på MSB, när han inledde temat extremväder.

Allt fler skyfall i framtiden
HANS OLAV HYGEN
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– Det är fortfarande möjligt att nå tvågraders-
målet, men det kräver en häftig politisk vilja 
som jag inte ser, sa Hans Olav Hygen.

Skyfall
Jorden kommer att bli varmare. Vi kommer att 
få se längre torrperioder, mindre snö och mer 
regn. För Norden är det framförallt är det de 
riktigt kraftiga skyfallen som väntas, då små 
och medelstora vattendrag svämmar över och 
”kosebekken bak stua tar med sig garaget och 
naboen”, för att citera Hans Olav Hygen.

Stormar kanske är oundvikliga. Men det går att 
minska konsekvenserna. Taito Vainio från finska 
inrikesministeriet redogjorde för den nya elmark-
nadslagen som ställer högre krav framförallt på 
kraftbolagen.

I Sverige och Norge hette stormen Dagmar. 
I Finland fick den namnet Tapani ja Hannu 
efter namnsdagarna de båda dagar, den 26 och 
27 december 2011, som vindarna drog in med 
enorm kraft. 

Skadorna i Finland uppgick till 102,5 miljoner 
euro. Som mest var 200 000 hushåll utan ström. 

– Det fick till följd att tusentals ringde nöd-
numren för att de ville veta vad som händer. 

– Det kommer att sätta samhället på prov. Fler 
och fler måste ha hjälp efter häftiga skyfall.

– Vi måste fortsätta utveckla samarbetet mellan 
meteorologiska tjänster och räddningstjänsten, 
sa Hans Olav Hygen som redogjorde för det 
metereologiska varningssystemet. 

Fas A betyder höjd beredskap, fas B att extrem-
vädret närmar sig, fas C att ovädret är här och 
fas D att faran är över.

– Vi har blivit snabbare på att gå ut med fas A och 
mer försiktiga med att gå från C till D. Det har 
hänt några gånger att vi blåst faran över för tidigt. 

Taito Vainio

Ökade krav på kraftbolagen efter 
stormen Tapani
TAITO VAINIO
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De samtalen blockerade för dem som verkligen 
behövde hjälp, sa Taito Vainio.

Rekommendationerna efteråt var bland annat 
att göra elnäten säkrare, att öka larmcentral-
ernas kapacitet och att förbättra tillförlitlig-
heten i det radiokommunikationssystem som 
används i krishantering. 

Allmänhetens beredskap
En viktig del var också att höja allmänhetens 
egen beredskap.

– Det finns tre sätt att förbättra risk manage-
ment system. Genom lagstiftning, tekniska lös-
ningar och genom riktlinjer och träning. Det 
viktiga är att hela systemet förbättras, så att 
man inte försöker åtgärda bara en del i kedjan. 
Alla delar är viktiga, en enskild del kan aldrig 
ersätta en annan, sa Taito Vainio och påminde 
om efterspelet till tsunamin 2004 när alla ville 
utveckla system för early warning.

– Det är viktigt, men det räcker inte. Man måste 
utveckla de andra delarna i systemet också.

Han påpekade att den politiska verkligheten är 
sådan att ingen tar beredskap riktigt på allvar 
innan något allvarligt har hänt. Politiker vill också 
ofta ha enskilda, konkreta och snabba åtgärder 
så att allmänheten ser att något har gjorts.

– Experternas roll är att få politikerna att förstå 
meningen med hela systemet.

Som en följd stormen under julhelgen 2011 
antog Finland 2013 den nya elmarknadslagen 
som syftar till att säkra el-försörjningen. 

Nya elmarknadslagen
I praktiken innebär det att elledningar grävs 
ner i marken för att garantera att strömavbrott 

begränsas i tid. I stadsplanelagt område ska 
avbrotten inte vara längre än sex timmar och  
i övriga delar av landet får de inte vara mer än 
36 timmar.

Kraftbolagen får fram till 2028 års utgång på sig 
att steg för steg möta kraven. Kraftbolagen är 
också skyldiga att samarbeta med andra aktörer 
som räddningstjänsten och polisen, och de har 
ett ansvar för att se till att deras kunder, både 
hushåll och företag, får kunskap om vilken 
beredskap man behöver ha för ett strömavbrott.

Kunder som drabbas av långvariga strömavbrott 
får ekonomisk kompensation av kraftbolagen, i 
relation till hur länge strömmen är borta.

Hittills har kartor tagits fram över hur länge 
strömavbrotten har varat och det finns rikt
linjer för samarbetet mellan räddningstjänsten, 
vägverken, kraftbolagen och larmcentralerna 
vid stormar. 

Bättre radiokommunikation
Radiokommunikationssystemet har också blivit 
mer tillförlitligt. Tidigare upphörde det att 
fungera tre timmar efter ett strömavbrott. Nu 
fungerar det i sex timmar.

Slutsatserna så här långt är att den nya lagen 
är en bra början och att det har blivit tydligare 
vem som har ansvar för vad. Det finns också en 
mängd teknologiska lösningar att använda.

– Den verkliga utmaningen är att upplysa kun-
derna och träna dem i att öka sin egen bered-
skap, sa Taito Vainio.
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Tack vare skyfallen ska Köpenhamn bli en grönare, 
trevligare stad, med mer grönytor och fler vatten-
speglar.

Köpenhamn ligger nära havsnivån, och stads-
planerarna har länge varit medvetna om att 
staden är utsatt. Det pågick redan ett arbete för 
att skapa en klimatanpassningsplan när ovädret 
slog till den 2 juli 2011. Danmarks huvudstad 
lades under vatten.

– Ett sådant skyfall var helt nytt för oss. Det  
var det värsta i Köpenhamns historia, förklarade 
Aske Steffensen, som är projektledare för arbetet 
med att anpassa staden till vädrets makter.

– Vi vet att det blir längre torrperioder, sam-
tidigt som de extrema regnhändelserna kommer 
att inträffa oftare. Havsvattennivåerna kommer 
att påverka oss ännu mer.

Politikerna var lika chockade som vanliga 
köpenhamnsbor, och de var tvungna att snabbt 
visa handlingskraft.

Det fanns fyra vägar att välja. En hade varit 
att strunta i att göra något alls och låta med-

borgarna själva ta kostnaderna via sina försäk-
ringar, vilket skulle ha gjort Köpenhamn till en 
oattraktiv stad.

En annan var att satsa helt på att bygga ut kloak-
nätet. Men det hade blivit dyrt och omfattande, 
och kloaker kan bara användas till enda sak. 

– Politiker gillar dessutom sällan att lägga 
pengar på sådant som är under jord, som de 
inte kan se, sa Aske Steffensen.

Fler gräsmattor
En tredje väg var att enbart skapa gröna lös-
ningar med mer gräs och fler träd. För i takt 
med att störtskurarna har blivit vanligare och 
mer intensiva har staden växt. Allt fler ytor 
har asfalterats, vilket försvårar möjligheterna 
att absorbera vatten. Men enbart fler grönytor 
räcker inte långt vid riktigt stora regnmängder.

Politikerna fastnade för den fjärde möjligheten. 
En kombination av att skapa mer grönytor och 
fler bäckar och dammar samt att anlägga rör 
och tunnlar som leder bort vattnet.

Efter regn kommer en trevligare stad
ASKE STEFFENSEN
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Man har gjort hydrosimuleringar för att se hur 
vattnet rinner och anlagt ”vattenhanterings-
boulevarder”, rännor där vattnet kan forsa fram 
på sin väg söderut, ner mot hamnen. 

Stegvis byggs staden om med fler gräsmat-
tor, fler träd och buskar och anlagda dammar, 
bäckar och bassänger.

När vädret är vackert gör de gröna ytorna och 
de blå vattenspeglarna staden trevligare. När 
regnet vräker ner blir vattensänkorna till plat-
ser som fördröjer vattnet och kan magasinera 
det under en tid.

– Det här är också ett gigantiskt innovations-
projekt. Ingen annan har gjort så stora ombygg-
nader i en existerande stad.

Det är inte möjligt att bygga om hela staden på 
en gång. Projektet löper på tjugo år, en långsik-
tighet som stadsplanerarna inte är vana vid. 

Köpenhamn har delats in i sju stora geografiska 
områden, som successivt byggs om så smidigt 
som möjligt för att undvika att spärra av gatorna. 

Totalt rör det sig om 300 olika projekt, allt från 
mindre förändringar som att enbart ändra vägpro-
filen på en gata till att bygga 400 kilometer gröna 
vägar. Prislappen är tio miljarder danska kronor.

– Det är mycket mindre än det skulle ha kostat 
att enbart bygga kloaksystem eller att betala 
skadestånd till dem som fått egendom förstörd 
av översvämningar.

En luttrad åhörare undrade hur långt det 
politiska minnet varar? Det vill säga hur lång 
tid som kan förflyta efter en stor översvämning 
utan att den politiska viljan minskar att före-
bygga effekterna av nästa skyfall.

– Alla köpenhamnare var berörda, politikerna 
också. De är grundläggande eniga om att det 
här måste göras. Dessutom ligger budgetför-
handlingarna på hösten, efter sommaren med 
skyfall. Politikernas intresse har inte minskat. 
Snarare kan det vara svårt att hålla igen på 
deras vilja, sa Aske Steffensen.

Hydromodellen visar beslutsfattare i Göteborg 
hur staden påverkas av ökande flöden i vatten-
dragen, stigande havsnivåer och störtregn. Nästa 
fråga är vad man ska göra för att skydda staden 
från vattenmassorna.

Precis som Köpenhamn ligger Göteborg inte 
särskilt högt över havet och är därmed i risk-
zonen när havsnivåerna stiger och våldsamma 
regn blir vanligare.

Framtidsutsikterna är skrämmande. FN:s klimat-
panel tror att havsvattennivåerna kan stiga med en 
meter till år 2100, kanske till och med två meter.

År 2004 fick stadsbyggnadskontoret i Göteborg 
i uppdrag av politikerna i kommunfullmäktige 
att utreda hur staden behöver förbereda sig 
inför extremväder och klimatförändringar. 

– Mycket var egentligen redan gjort. Det fanns 
en massa ingångsdata, men det gällde att 
samman ställa dem, sa Ulf Moback från stads-
byggnadskontoret.

En hydromodell konstruerades för att simulera 
framtida vattennivåer, nederbörd och flöde, med 
hänsyn till en mängd faktorer som terrängen 
under vatten, höjddata, brokonstruktioner, det 

Aske Steffensen

Hydromodellen åskådliggör var 
Göteborg översvämmas
ULF MOBACK
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grunda rörsystemet under mark samt markan-
vändning. Sannolikhetskalkyler spelar också in. 
Hur ofta är det troligt att de riktigt stora över-
svämningarna inträffar? Är det tioårshändelser? 
Något som händer vart hundrade år? Eller vart 
femhundrade?

I uppdraget ingick också att peka ut samhälls-
viktiga funktioner.

– Pumpstationer, till exempel. Var ligger de och 
när blir de översvämmade?

Kostnaderna behöver också beräknas. Vad är 
prislappen på en svår översvämning och hur 
mycket kostar det att förebygga, alternativt 
mildra konsekvenserna? Hur ser en cost- 
benefitanalys ut?

– Inför klimatmötet i Stockholm 2013 tog vi fram 
en modell för hur högvatten skulle drabba staden 
och vad kostnaderna skulle bli. Stilleståndskost-
naderna för vägtrafiken var faktiskt högst, de 
överskred kostnaden för skador på byggnader. 

Skyfallsmodelleringen syftade bland annat till 
att hitta vattnets naturliga flödesvägar ovan 
mark, för att ha en chans att styra bort vattnet.

Risker och osäkerhet
Det finns olika förslag på att bygga barriärer 
och skydd mot vattenmassorna: en stormbar-
riär vid Älvsborgsbron, en stormbarriär vid 
Nordre älv och älvkantsskydd, men det är risker 
och osäkerheter förenade med alla förslagen.

Den politiska beslutsprocessen går trögt och det 
är osäkert med finansieringen. Förvaltningarna 
arbetar med tematiskt tillägg till översikts-
planen. Samtliga studier som behandlar över-
svämningsrisken kommer att paketeras i denna 
handling för att kunna få ett brett samråd.

– Därigenom kommer motstående intressen 
upp på bordet innan vi går till de förtroende-
valda för att få ett inriktningsbeslut om hur vi 
ska översvämningssäkra Göteborg på sikt.

Och samtidigt är Göteborg en snabbt växande 
stad, där inte minst de vattennära områdena är 
attraktiva.

– Det byggs för fullt i vissa av de här områdena, 
suckade Ulf Moback.

Ulf Moback

– Ut på brandplatsen och se, lär er förstå brandför-
loppet lika bra som ni förstår bränder i byggnader!

Det var brandingenjör Rickard Hansens budskap 
efter det explosiva förloppet i Västmanland som-
maren 2014.

Branden började den 31 juli. Under de följande 
dagarna spred sig elden, men det var först på 
femte dagen, den 4 augusti, som förloppet blev 
riktigt explosivt.

– Totalt brann tre fjärdedelar av brandarealen 
under denna eftermiddag. Spridningen skedde 
till största delen genom toppbrand, berättade 
Rickard Hansen. Rickard Hansen

”Lär er förstå bränderna på plats!”
RICKARD HANSEN
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Toppbränder som tar sig snabbt framåt i  
kraftig blåst är inte ovanliga i Sverige. Det här 
var något annat. 

Vindstyrkorna var egentligen inte onormala 
enligt väderstationer i närområdet.

Konvektionsplym
Förklaringen heter konvektionsplym. Den 
uppstår när brandbelastningen är hög, bränsle-
fukthalten mycket låg och det råder instabila 
luftmassor. Vid denna typ av brand förekom-
mer nedåtriktade vindar som trycker branden 
i olika riktningar och ökar förbränningen våld-
samt. När luftmassorna trycks ner mot marken 
kan orkanliknande vindar uppstå. Brandsprid-
ningen blir ryckig och brandförloppet instabilt 
och oförutsägbart. Brandplymen blir mycket 
hög och kastlängden på flygbränder betydligt 
längre vid en konventionsplym än vid en vanlig 
vindburen toppbrand. Branden färdades troligen 
som snabbast 80 meter per minut.

Följden av en konvektionsplym blir att flera 
flygbränder startar framför branden, intera-
gerar, leder till högre flamlängder och skapar 
ett luftsug och en våldsam brandspridning på 
marken.

Rickard Hansen nämnde skogsbränder i USA 
som haft liknande förlopp.

När branden utvecklats till ett brandplyms-
dominerat förlopp går den inte längre att 
stoppa.

– Då gäller bara: ut! Evakuera lokalbefolkning, 
kalla tillbaka brandpersonal, låt branden gå! 
Det positiva är att det här brandförloppet som 
regel går över på några timmar.

Varningssignaler
Däremot hade det funnits varningssignaler om 
att det kunde uppstå ett brandplymsdominerat 
förlopp.

Brandvirvlar, låg luftfuktighet, frekvensen av 
toppbränder och det faktum att branden ökade 
i intensitet på eftermiddagarna och brandply-
mens tillväxt och rörelser.

Rickard Hansen tror att kunskapen om att tolka 
brandplymer och se varningstecken i brandför-
loppet allmänt sett är låg i räddningstjänsten.

– Generellt skulle jag önska att räddningstjäns-
ten blev mer professionella på att identifiera 
varningssignaler i branden. 

Det finns index som fungerar bra att använda 
vid beredskapshöjningar, men framförallt vill 
han slå ett slag för den erfarenhetsbaserade kun-
skapen samt den bakomliggande brandfysiken.

– Ut på brandplatsen och se! Fördjupa era kun-
skaper kring hur skogsbränder beter sig!
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I januari 2016 ska MSB lämna förslag till regeringen 
på hur samhällets krisberedskap ska förbättras, 
med utgångspunkt i den stora skogsbranden. Till 
det som alldeles säkert kommer att finnas med 
hör att de olika krishanterande organisationerna 
behöver gemensam terminologi.

Skogsbranden i Västmanland var med alla skan-
dinaviska mått mätt stor (se faktaruta), men 
Jan Wisén, biträdande avdelningschef på MSB, 
tycker att mediabilden ändå var lite överdriven.

– Media medverkade till att måla upp den som 
en nationell kris. Det går inte att bortse från att 
branden inträffade mitt i semesterperioden när 
det normalt är brist på nyheter, och en månad 
före riksdagsvalet.

– Mycket tidigt kom det också stark kritik mot 
myndigheternas agerande. Det är ovanligt att 
kritik kommer fram under ett pågående skeende.

Regeringens uppdrag
I februari 2015 gav regeringen MSB i uppdrag 
att lämna förslag på hur den svenska krisbered-
skapen ska stärkas. Jan Wisén är projektledare 
för uppdraget.

– Vi ska inte föreslå åtgärder som gäller specifikt 
skogsbrand, utan krishantering i en vidare mening. 
Men utgångspunkten är den stora branden, även 
om vi refererar till andra händelser. 

Sammanlagt deltog medarbetare från 70 rädd-
ningstjänster i släckningsarbetet, fler än vid 
något annat tillfälle.

– Det saknas planläggning för att ta emot så 
mycket hjälp. Därtill kom alla frivilligorganisa-
tioner och alla spontanfrivilliga. 

Sverige begärde hjälp från EU:s civilskyddsme-
kanism, EU:s Emergency Response Coordination 
Center, ERCC.  Italien och Frankrike bistod med 
vattenbombande flygplan.

– Det bidrog till den mediala bilden av att Sverige 
inte klarade att hantera situationen.

Runt 25 utvärderingar har redan gjorts av 
branden. De finns med i underlaget för MSB:s 
rapport.

Information
Några teman återkommer i utvärderingarna. 
Ett sådant är information och kommunikation. 

De berörda kommunernas hemsidor brakade i 
några fall samman. När mängder av människor 
samtidigt ville veta vad som hände var kapaci-
teten helt enkelt för låg. 

– I brist på fungerande offentliga kanaler blev 
sociala medier den viktigaste vägen för infor-
mation. 

Kommunikationssystemet Rakel fungerade i 
stort sett.

– Det största problemet med Rakel var hand-
havandefel.

Det blev tydligt att olika aktörer har olika  
kartor och olika GPS-system.

Jan Wisén

Bättre beredskap efter storbranden
JAN WISÉN
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– Avsaknaden av gemensamma system blev ett 
bekymmer, sa Jan Wisén som underströk att 
teknikstödet inte kan bestå av särskilda system 
som används enbart vid kriser. Det måste vara 
samma system som man använder i vardagen.

Geografiska gränsdragningar
Också de geografiska gränsdragningarna är 
olika. Polisen har sina gränser, försvarsmakten 
sina och så vidare.

Det var inte enbart de tekniska systemen som 
var svåra att samordna. 

– Att få personer från sjuttio räddningstjänster 
att samverka var inte helt lätt. Vi måste för-
bättra vår förmåga att ta emot internationell 
hjälp, men också att ta emot nationell hjälp.

Sverige har två olika lagstiftningar för vardag-
liga olyckor och extraordinära händelser.

– Många tycker att man bör slå ihop de lagarna, 
men det är tveksamt om man ska göra det, sa 
Jan Wisén. 

En annan fråga är vem som ska ha ansvar för 
att leda insatser i den här storleken. 

– Det kommer fortfarande vara kommuner och län 
som har kvar ansvaret för att leda insatsen. Men 
det finns behov av nationella förstärkningsresurser 
för ledning och samverkan som kan ställas till en  
lokal eller regional räddningsledares förfogande. 

Ytterligare en fråga är hur långt den enskildes 
ansvar sträcker sig. Branden startade efter en 
gnista från en markberedningsmaskin.

– Det rådde eldningsförbud, men det är inte lätt 
att i lagstiftningen tolka om förbudet omfattar 
även till exempel markberedningsarbete som 
kan förorsaka gnistbildning.

Och en återkommande erfarenhet är att för-
mågan att lära behöver utvecklas.

– Vi är bra på att dokumentera och utvärdera, 
men vi är dåliga på att använda kunskaperna.

Få brannvesen i Norge klarar att hantera en  
riktigt stor skogsbrand. Så var det i Froland 2008 
och så var det när ljungen brann på Frøya och 
Flatanger vintern 2014. Hans Kristian Madsen 
på DSB hoppas att ändringarna med färre polis-
distrikt och färre brannvesen kommer att för-
bättra beredskapen.

Skogsbranden i juni 2008 i Froland var den största 
i Norge sedan andra världskriget. Beredskapen 
gicks igenom av en expertgrupp och blev föremål 
för två stortingsmeldinger, alltså tillkännagivelser 
från regeringen till Stortinget, om vilken politik 
regeringen vill se på ett visst område.  

Norge har också sedan åttiotalet ett eget kontakt-
utvalg för skogbrann, en skogsbrandskommitté, 

TUSEN EVAKUERADE

Branden startade den 31 juli 2014. Släcknings-
arbetet pågick en och halv månad och avslutades 
den 11 september. En människa omkom, en blev 
allvarligt skadad. Cirka 25 större byggnader för-
stördes, och långt fler ekonomibyggnader.
13 800 hektar brann. Cirka 1 000 människor eva-
kuerades, liksom 2 000 tamdjur. Flera tätorter 
hotades av branden och det förekom dramatiska 
räddningsaktioner. Sjuttio svenska räddnings-
tjänster var inblandade i släckningsarbetet, 
liksom en stor mängd frivilliga.

Få klarar hantera stora skogsbränder
HANS KRISTIAN MADSEN

Hans Kristian Madsen
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som möts två gånger varje säsong och där såväl 
skogsägare som försäkringsbolag och meteoro-
loger ingår. För räddningspersonal finns speci-
ella skogsbrandkurser.

Efter Froland 2008 styrktes helikopterberedska-
pen och kombinerades med lederstøtteordning, 
ett system där ett brandbefäl med erfarenhet 
från skogsbränder stöttar den räddningschef 
som får en skogsbrand inom sitt område.

Skogsbrand på vintern
Men förändringarna hjälpte inte den extremt 
nederbördsfattiga vintern 2014. 

– Vi hade två stora lyngbranner, ljungbränder, 
på Frøya och Flatanger. Vi var inte förberedda 
på att det kunde bli skogsbrand i januari-februari. 

Våren och sommaren 2014 var torr i både Norge 
och Sverige. 

– Vi hade flera skogsbränder då. Att det var så 
lite vind räddade oss från ett Västmanlands-
scenario, sa Hans Kristian Madsen, avdelnings-
leder på DSB.

Vid alla skogsbränderna har det lokala enga-
gemanget varit stort. Alla har ryckt in för att 
hjälpa till.

– Det är viktigt, men det räcker inte! 

Mycket få brannvesen har erfarenhet av att 
hantera en stor skogsbrand, och händelser i den 
storleksordningen kräver stab.

– Hur ofta tränar landets 280 brannvesen och 
428 kommuner på att sätta stab? undrade Hans 
Kristian Madsen retoriskt.

Gränser i vägen
Kommungränser hindrar också ett effektivt 
utnyttjande av resurser.

– Det finns lite av: ”det är min mayday!”

Till slutsatserna hör att det måste finnas en 
regional ledning av de stora händelserna, att 
larmcentralerna ska utnyttjas bättre, att analy-
ser och beredskapsplaner ska följas upp och att 
samverkan mellan aktörerna ska klargöras. 
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Hans Kristian Madsen tror att de ändringar som 
Norge gör i beredskapssystemet kommer att 
underlätta. Till ändringarna hör färre polisdi-
strikt, samlokalisering av nødsentraler, en ny 
utbildning för brannfolk och att Nødnett blir 
rikstäckande under 2015.

Efter 2008 utökade Norge satsningen på heli-
koptrar. Under 2005-2015 förbrukade Norge 90 
miljoner kronor på helikopter.

Helikopter
Temat helikopter föranledde en åhörare att 
fråga Jan Wisén vad helikoptrar hade kunnat 
betyda för att släcka branden i Västmanland, 
och varför det finns helikoptrar i statlig ägo 
som inte kan bära med sig vatten.

– Vi kommer säkert att skriva något om heli-
kopter i vår rapport. Kanske borde statliga 
myndigheter ha krav på sig att väga in också 
andra myndigheters behov när de upphandlar 
helikopter, svarade Jan Wisén.

Hans Kristian Madsen lade till:

– Du kan inte förlita dig på en helikopter. Vid 
en skogsbrand måste du ut med allt du har! 
Det är på backen vi släcker!

SOCIALA MEDIER HJÄLP OCH PROBLEM

Sociala medier är både en tillgång och ett be-
kymmer vid stora händelser.
Vid branden i Västmanland brakade de berörda 
kommunernas hemsidor brakade samman under 
trycket. 
Sociala medier blev en viktig informationskälla.
– De fungerade, men där spreds också rykten. 
Ingen kan ju kontrollera flödet, konstaterade 
Jan Wisén.
Å andra sidan ger sociala medier möjlighet till 
tvåvägskommunikation. 
– Genom att följa twitterflödet fick vi en bra bild av 
vad medborgarna oroade sig för, sa Jan Wisén.
Också Finlands Metereologiska Institut ser över 
hur sociala medier kan användas. 
– Vi bygger upp system där medborgarna kan 
sända in information via Twitter. Men hur ska vi 
se på kvaliteten? Också missledande informa-
tion kan skickas, och vi vet inte riktigt hur vi kan 
analysera varje enskilt twitter-meddelande, sade 
Markku Seppänen.
Hans Kristian Madsen från norska DSB framhöll 
att nödcentralerna generellt har blivit bra på att 
använda sociala medier. 
– Men vid kriser blir det nedprioriterat.

Vulkanutbrott släpper ut mängder av svavel-
dioxid. Men isländska forskare har inte kunnat 
finna några allvarliga hälsoeffekter efter utbrot-
ten i Bardarbunga/Holuhraun 2014-2015.

Isländska vulkaner har utbrott i snitt vart 
femte år. Historiskt har de lett till katastrofer. 
Den största inträffade 1783 när Laki spydde 
ut rök under åtta månader. Röken förgiftade 
boskapen och ledde till missväxt. Runt en  
fjärdedel av befolkningen dog av svält. Också  
i resten av Europa blev människor förgiftade  
av röken, som dessutom misstänks ha bidragit 
till en tillfällig nedkylning av klimatet. 

Ännu inga hälsoeffekter av 
vulkanens svavel
HANNE KRAGE CARLSEN

Hanne Krage Carlsen
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I modern tid lamslog askan från Eyjafjallajökull 
våren 2010 under ett par veckor stora delar av 
världens flygtrafik.

Men mycket litet har forskats kring utbrottens 
hälsoeffekter. 

Hane Krage Carlsen, Islands hälsodirektorat och 
Islands universitet, ville undersöka konsekven-
serna av utbrotten i Bardarbunga/Holuhraun. 
Utbrotten pågick mellan 31 augusti 2014 och 
februari 2015. De var de största sedan Laki på 
1700-talet, om än inte på långa vägar så omfat-
tande som Lakis utsläpp.

Svaveldioxid
Framförallt släpptes enorma mängder svavel-
dioxid ut, långt över de gränsvärden som enligt 
Världshälsoorganisationen är riskabla.

Under tiden utbrotten pågick hölls regelbundna 
möten mellan polis, hälsomyndigheter, meteo-
rologer och geologer. Samtidigt samlades data 
in gällande eruptionerna, svaveldioxidnivån 
och spridningen. 

– Nya mätapparater införskaffades för att 
kunna ge säkrare prognoser, berättade Hanne 
Krage Carlsen.

Prognoserna publicerades allmänt och forskarnas 
råd om vad man ska göra när svaveldioxidhalten 
är hög citerades flitigt i medierna. 

– Gå in, stäng dörrarna. Andas långsamt och 
lugnt. Ha medicin till hands om du har en lung-
sjukdom.

SMS-varningar
När halten av svaveldioxid var extra hög gick 
SMS-varningar ut till alla i de berörda områdena. 

Hälsomyndigheten hade intensiv kontakt med 
läkarna för att få veta om det blev fler sjukdoms
fall och svårare lungbesvär.

En utvärdering av hälsotillståndet för personer 
som hade jobbat nära vulkanutbrottet visade, 
kanske något förvånande, att hälsotillståndet 
inte försämrats allvarligt till följd av utbrottet. 
Resultaten av större studier på befolkningen är 
ännu inte klara.

– Den enda effekt vi tydligt har sett hittills är 
att försäljningen av astmamedicin ökade i de 
mest berörda områdena, men vi vet inte om 
det beror på att folk mådde sämre eller på att 
de helt enkelt hade lyssnat på vårt råd att ha 
medicin till hands.
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När Finlands Meteorologiska institut skickar ut 
tidiga varningar inför svåra vädersituationer ger 
det omedelbara reaktioner hos räddningstjänster, 
larmcentraler och andra myndigheter. Framförallt 
förstärker de med mer personal.

I snitt 70 gånger per år förvarnar Finlands 
Meteorologiska institut, FMI om åska, rikligt 
snöfall, kraftiga vindar eller andra väderfeno-
men som kan orsaka olyckor eller svåra skador. 

FMI har personal på plats 24/7 för att samla 
in och sammanställa information som myn-
digheter behöver ha för att vara beredda. På 
finska heter det  Luonnononnettomuuksien 
Varoitusjärjestelmä. Det förkortas LUOVA och 
översätts till varningssystemet för väderolyckor 
på svenska. LUOVA-meddelanden skickas ut av 
FMI:s tjänsteman i beredskap och består av två 
delar: ett email med översiktlig information och 
därefter en webbsida med kartor och fullstän-
dig översikt av situationen.

– Vi visste inte riktigt hur räddningstjänsterna 
och de andra organisationerna använde våra 
meddelanden, så vi gjorde en användarunder-
sökning, berättade Markku Seppänen, över-
meteorolog på FMI.

172 respondenter
Undersökningen gjordes i mars 2010. 172 
respondenter från trettiotalet organisationer: 
räddningstjänster, larmcentraler, järnvägar och 
trafikkontor, svarade på frågor.

65 procent av respondenterna uppger att de 
ofta använder meddelandena för att planera  
sin beredskap. Åtgärderna kan vara allt från  
att kalla in extra personal och/eller styra om 
arbetstider till att se över att nödvändig utrust-
ning är i ordning.

En annan viktig information för FMI var att 69 
procent av mottagarna oftast endast läser epost-
meddelandet och inte den efterföljande längre 
versionen.

– Det betyder att innehållet och strukturen i 
det första emailet är mycket viktigt.

Finland är tvåspråkigt. Egentligen ska all  
myndighetsinformation ges på både finska 
och svenska.

– Det gör vi inte med våra LUOVA-meddelanden. 
Det viktigaste är att få ut meddelandet snabbt. 
Därför skickar vi endast ut det på finska, sa 
Markku Seppänen.

Tid för förberedelser
När stormen Tapani slog till under julhelgen 
2011 hade FMI redan gått ut med LUOVA-med-
delanden i tre dagar, vilket gjorde det möjligt 
för myndigheterna att förbereda sig.

I takt med att risken för stora naturkatastrofer 
har ökat har FMI utökat sina tjänster till att 
omfatta ett mer utvecklat förvarningssystem. 
Systemet med LUOVA-varningar har varit i bruk 
sedan början av 2012 och bygger på uppgifter 
från ett expertnäverk av hydrologer, meteoro-
loger, oceanografer och seismologer. 

– De LUOVA-vakthavande meteorologerna över-
vakar också kontinuerligt meddelanden från 
internationella tsunami- och andra naturkata-
strofcentraler.

Alertmeddelandet går ut som SMS. Ett senare 
varningsmeddelande skickas ut som epost och 
via en webbportal.

Tre varningsnivåer
Tre varningsnivåer används, från den högsta 
röd ”mycket farlig”, via orange till den tredje 
nivån gul, ”potentiellt farlig”.

Snabba vädervarningar ger myndigheterna 
bättre möjligheter att planera
MARKKU SEPPÄNEN
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 – Nytt är att vi nu också varnar för solstrål-
ningsutbrott som kan störa kommunikations-
satelliter, elförsörjning och andra för samhället 
viktiga system.

Expertnätverket fångar upp tecken som kan 
påverka situationen också i andra länder, och 
informerar främst Utrikesministeriet, så att de 
kan vidta nödvändiga åtgärder i olika delar av 
världen. 

Till allmänheten
Ytterligare en variant av meddelanden från FMI 
är de som går ut direkt till allmänheten. De ska 
skickas ut på finska, svenska och samiska och 
via nödcentralen till tv och radio. Dessutom 
förses FMI:s hemsida med en röd banderoll som 
berättar om faran.

– Varningsmeddelandet ska gå ut om det är 
omedelbar fara för människors liv och hälsa, 
och fara för omfattande skador på egendom. 

Markku Seppänen ser att FMI kommer att 
utveckla sina tjänster mot att erbjuda inte 
enbart förhandsinformation om väderfenomen, 
utan mera analyser av de möjliga effekterna.

– Men för att kunna göra det måste vi också ha 
ett tätare samarbete med olika myndigheter 

så att de skadliga samhällseffekterna av olika 
naturhändelser beskrivs ordentligt.

– En annan förändring är att vi kan gå ut med 
varningar tidigare när vår prognoskapacitet 
och know-how växer, vilket ger mer tid för 
förberedelser. Vi kommer att kunna skicka ut 
förhandsbulletiner med prognoser för tio dagar 
framåt.

– Vi undersöker också potentiella nya distribu-
tionskanaler. 

som ger underlag för bedömningar om avspärr-
ningar och evakuering.

– I Västmanland vågade vi testa en helt ny kart-
tjänst och app, ett stöd till räddningsledningen 
för inventering av resurser i fält.

En kunskapskälla var satellitdata. MSB kontak-
tade flera leverantörer. Antingen höll deras data 
för låg kvalitet eller också skulle det bli för dyrt 
att köpa in tjänsten.

Kostnadsfri Copernicus
Men att anlita Copernicus EMS, Emergency 
Management Service, kostar ingenting.

– Hur många här känner till Copernicus? 
frågade JanAnders Holmlund och fick jakande 
svar från mindre än hälften av deltagarna på 
Nordredkonferensen.

Copernicus EMS är en kostnadsfri satellittjänst som 
administreras av EU:s koordineringscenter ERCC. 
Kunskapen om att den finns är alldeles för liten.

Satellitstöd vid naturkatastrofer var temat 
för Jan-Anders Holmlunds föreläsning. Han 
är verksamhetsansvarig på MSB:s enhet för 
beslutsstöd och tog sin utgångspunkt i skogs-
branden i Västmanland.

MSB inrättade Särskild organisation för  
branden och fick i uppgift att stödja räddnings-
ledaren och länsstyrelsen. Det fanns ett stort 
behov av kartbaserade lägesbilder, för att kunna 
serva både dem som bekämpade branden och 
allmänheten.

Med hjälp av bilder på branden, befolknings-
data och kännedom om var miljöfarliga indu-
strier är placerade, går det att ta fram kartor 

Begär hjälp från EU:s satellittjänst!
JAN-ANDERS HOLMLUND
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Det bekräftade MSB:s uppfattning att kunskapen 
om Copernicus EMS är för dåligt spridd.

– Satellittjänsten har varit operativ sedan april 
2012. EU har lagt ner ganska mycket pengar, 
men det är först nu som det kommer använd-
bara tjänster.

MSB är nationell kontaktpunkt för den kostnads-
fria tjänsten. Den länsstyrelse eller kommun 
som drabbas av naturkatastrof, en stor olycka 
eller en humanitär kris som skapar ett behov av 
satellitbilder skickar en förfrågan till MSB, som 
i sin tur skickar frågan vidare till EU:s koordi-
neringscenter, ERCC.

– Åtta gånger har Sverige begärt att få aktivera 
Copernicus. Fyra gånger har EU godkänt för-
frågan.

Skogsbranden i Västmanland var ett sådant till-
fälle. De första bilderna visade tydligt brandens 
spridning samt brandhärdar. Också brandrök 
och vindriktning kunde urskiljas. 

Rök kan hindra
Men ett problem med att använda optiska 
satellit bilder vid brand är att röken kan göra 
det omöjligt att ta användbara bilder.

Tidsfaktorn var också ett problem. Genom-
gående kom bilderna för sent.

– Vi hade svårt att övertyga ERCC om att leve-
rera data tillräckligt snabbt. De ville inte lämna 
ifrån sig något som de inte tyckte höll tillräck-
ligt hög kvalitet.

Sverige har använt Copernicus också vid andra 
tillfällen. Vid översvämningen i Småland 2012 
visade bilderna, tagna med radarsatellit, att fler 
vägar var översvämmade än vad myndigheterna 
hade känt till.

– En fördel med radarsatellit är att den kan 
användas också vid moln och mörker.

Jan-Anders Holmlund underströk att tjänsten 
är användbar inte enbart vid kriser, och visade 
bilder från Västerås som tagit in satellitdata för 
att göra en strandkartering.

Slutsatsen är att satellitdata som kompletteras 
med ortofoto, geometriskt korrigerade flygbilder, 
oftast ger en mer översiktlig bild än flygfoton 
när stora områden ska täckas in. Men för att det 
ska vara meningsfullt att beställa fram satellit-
data måste man garantera att mottagarna också 
kan använda de data de får. 

– Vi måste också samverka och öva mer tillsam-
mans. Det arbetssätt vi har i vardagen präglar 
hur vi jobbar i kris!

Nationella kontaktpunkter 
Svenska MSB rekommenderar de nordiska 
grannländerna att sätta upp nationella kontakt-
punkter för Copernicus.

– Kontakta gärna oss om hur vi har gjort!

Satelliter kan också användas för att upptäcka 
bränder i ett tidigt skede. Brandingenjören 
Rickard Hansen berättade om ett finskt system 
för att upptäcka skogsbränder genom att samla 
in data från befintliga satelliter. I snitt sker en 
flygning i timmen över det aktuella området. 

En satellit såg Västmanland-branden klockan 13.54. 
Larmet från det finska metereologiska institutet 
gick ut klockan 14.15. Då hade redan brandflyg 
och ett trafikflyg rapporterat om eldsvådan.

– Satelliten kan upptäcka bränder på områden 
mellan 0.1 och 0.5 hektar. Det finns väderbe-
gränsningar för när satelliten ger användbara 
data, men det är ett kostnadseffektivt verktyg 
som ökar robustheten, sa Rickard Hansen.
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Sex av deltagarna i Nordred kom dit på mobilitets-
stipendium från det tvärfackliga och gränsöver-
skridande forskningsprogrammet NORDRESS.

Ett annat ord för resiliens är motstandsdyk-
tighet. Alltså den förmåga som individer, insti-
tutioner och samhällen har att ta sig igenom 
svåra händelser, lära av erfarenheterna och 
i bästa fall komma ut ur situationen som en 
bättre utgåva av sig själv.

Forskningsprogrammet Nordic Centre of 
Excellence on Resilience and Societal Security, 
NORDRESS, studerar hur motstandsdyktighet 
vid naturkatastrofer kan stärkas i de nordiska 
länderna. Programmet har fått 23 miljoner NOK 
från NordForsk och består av forskare från 
femton olika institutioner i de nordiska län-
derna, se faktaruta.

Programmet spänner över teman som psyko-
socialt stöd, barn och naturkatastrofer, till early 
warning systems, flygtrafikens sårbarhet för 
vulkanutbrott och minimering av risker för att 
laviner ska påverka transporter.

– Vi tittar också på institutionell motståndskraft. 
Centrala teman är att analysera lagar på försäk-
ringsområdet och hur bostadsområden planeras. 
Och vilken roll spelar välfärdssystemen i de 
nordiska länderna när det sker naturkatastrofer? 
Kan vi lära något av varandra där? undrade 
Gu∂rún Jóhannesdóttir från Almannavarnir, 

Varningssystem brukar bygga på information från 
myndigheterna till allmänheten. Nu testar danska 
forskare i samarbete med forskare från andra 
länder ett interaktivt tvåvägssystem, där allmän-
heten matar in uppgifter.

Ofta stiger vatten långsamt. Risken att höga 
vattennivåer övergår till riktiga översvämningar 
hänger kvar under ganska lång tid. Men det 
är svårt och oftast dyrt för myndigheterna att 
övervaka hur vattnet höjs vid de kritiska punk-
terna som kan ligga lite varstans i glest befol-

Samfunssikkerhet og beredskap i Island, som 
presenterade NORDRESS.

Projektet förfogar över mobilitetsstipendier som 
kan finansiera resor för forskare, beslutsfattare 
eller journalister. Stipendierna kan användas 
för att åka på konferens, göra studiebesök eller 
praktisera. Med hjälp av dessa mobilitetsstipen-
dier deltog sex NORDRESS-forskare i Nordred-
konferensen.

INSTUTIONERNA I NORDRESS

Arbetsspråket i NORDRESS är engelska.  
De institutioner som ingår är:
University of Iceland, Icelandic Meteorological 
Office, Icelandic Department of Civil Protection 
and Emergency Management (NCIP), Center 
for Crisis Psychology, Bergen, National Center 
for Psychotraumatology, University of Southern 
Denmark, Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim, Geological Survey of 
Denmark and Greenland, Norwegian Geotech-
nical Institute, Swedish Geotechnical Institute, 
Copenhagen Center for Disaster research/Copen-
hagen Business School, Finnish Meteorological 
Institute, University of Eastern Finland, Oslo and 
Akershus University – College of Applied Sciences, 
Malmö University och Aalborg University

Stipendier förde forskare till NORDRED

Nytt varningssystem blir interaktivt
PETER VAN DER KEUR

kade områden. Därmed blir det också svårt att 
komma ut med varningar och hjälp i tid.

– Vi håller på och bygger upp ett nätverk som 
baseras på att allmänheten rapporterar in data. 
Alltså inte en envägskommunikation, utan 
ett tvåvägs-system, där medborgarna blir mer 
delaktiga, förklarade Peter van der Keur från 
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-
mark og Grønland, GEUS. Hans Jørgen Henriksen 
är medförfattare till studien.

Projektet Participatory Early Warning System 
(PEWS) är en del av NORDRESS.
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Förutom att systemet leder till att varningar 
kommer ut i tid och att skadornas omfattning 
kan uppskattas bättre, skulle ett sådant system 
också förbättra allmänhetens vaksamhet och 
medvetenhet om riskerna.

– Och det är allmänheten som vet bäst hur 
informationen ska spridas så effektivt som möj-
ligt till dem som är i riskzonen, och vilka slags 
upplysningar som ska skickas till en tidig-varning-
databas för att förbättra risk management.

Forskarna ska via fallstudier i de nordiska 
länderna designa ett webbaserat system för att 
mata in data och visualisera riskerna.

Tanken är att allmänheten ska kunna skicka in 
bilder, till exempel på hur högt vattnet har stigit 
vid en bro, dag för dag eller timme för timme. Via 
en QR-kod kan mallar laddas ner för att ta bilden 
på exakt det sätt som gör den användbar.

Billigt system
Systemet kräver ingen extra utrustning, de 
flesta har redan en skaplig kamera i mobil
telefonen, det kräver minimal utbildning och 
kostar mycket lite.

Bilderna matas sedan in i en modell som också 
tar hänsyn till fakta om strömmar och markför-
hållanden. Modellens prognoser används både 
på lokal nivå och nationell nivå.

Tre olika workshops om realtidsmodellering 
har hållits i Holstebro, Fredensborg och Århus.

– Resultaten väntas bli nyttiga också för 
NORDRESS, och inkluderas i tidig-varning-
systemet.  Vi fick in värdefulla synpunkter på 
hur modellen bör konstrueras och deltagarna 
var eniga om att en modell som kan visa risker 
i realtid är mycket relevant.

Till dessa workshops bjöds endast utvalda del-
tagare in, men när systemet är i bruk ska vem 
som helst kunna rapportera in uppgifter.

Gunhild Setten

– Vi vill förstå den kraft som folk mobiliserar 
spontant, i tillägg till allt som planläggs.

Gunhild Setten och hennes forskarkollegor inter-
vjuar Laerdalsbor om branden 2014. Forskarna 
vill ha fler exempel på orter som drabbats av 
naturolyckor, för fler intervjuer.

Gunhild Setten är professor vid Geografisk 
institutt på NTNU, Norges teknisk-naturviten-
skaplige universitet i Trondheim. Hon leder pro-
jektet Climate change and natural hazards: The 
geography of community resilience in Norway.

Hon inledde sitt anförande med att tacka för att 
forskare från det samhällsvetenskapliga fältet, 
själv är hon samfunnsgeograf, kulturgeograf 
på svenska, mer och mer bjuds in i miljön för 
beredskap och krishantering.

”Det handlar ju om människor!”
GUNHILD SETTEN

Peter van der Keur
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– Ofta har beredskap behandlat system och 
teknik. Men det handlar ju om människor, om 
oss, och hur vi hanterar tekniken! Vår mentala 
beredskap är viktig för att förstå hur effektivt 
kriser hanteras.

Branden i Læerdal
I januari 2014 brann Læerdal, efter en extremt 
nederbördsfattig vinter. Det är den allvarligaste 
branden i Norge sedan andra världskriget. Fyrtio 
hus totalförstördes och 70 människor blev 
hemlösa.

– Vi vill veta hur samhället tacklade krisen.  
Vi analyserar medierapporteringen och djup-
intervjuar lokalbefolkningen. Det vi söker är 
den tysta kunskapen, de resurser som folk  
kan mobilisera när det är allvar. 

Ett lokalsamhälles motstandsdyktighet kan 
påverkas av en mängd faktorer, och det är 
svårt att veta vilka faktorer som blir utslags-
givande. Vilken roll spelar erfarenheten av och 
utsattheten för naturens krafter i vissa miljöer? 
Och hur mycket styr individuella faktorer hur 

Var är stränderna som mest känsliga för erosion? 
Och vilka effekter får sårbarheten för den kommu-
nala planeringen? 

I skånska Lomma gnager sig havet in och tar 
med sig mer och mer av kusten. Vid extrema 
väderhändelser och översvämningar kan erosi-
onen ta våldsam fart och leda till allvarliga följder. 

Lisa van Well arbetar på Statens Geotekniska 
Institut, SGI. Inom ramen för NORDRESS håller 
SGI på med en Work Package (WP5) om sårbar-
het i kustområden. Syftet med NORDRESS Work 
Package 5 och SGI:s arbete med kusterosion är 
att göra kartor över hur sårbara kusterna är.

En del av arbetet bedrivs i samarbete med Sveriges 
Geologiska Undersökning, SGU. Även om de 
båda statliga myndigheterna har snarlika namn 
så håller de delvis på med olika saker. 

motstandsdyktigt och tilpasningsdyktigt ett 
samhälle blir? 

Kartor över rönen
I ett nästa steg ska forskarna visualisera sina rön. 

Det sker bland annat genom kartor över hur 
mycket pengar försäkringsbolag har betalat ut 
efter naturrelaterade olyckor i olika delar av 
Norge, och hur de summorna har förändrats 
under åren 1980-2012. 

Så småningom ska kartorna och analyserna 
mynna ut i ett verktyg som kan kombinera 
naturolyckor med forskarnas uppfattningar 
om vad som gör ett samhälle motstandsdyktigt.

Læerdal är ett exempel på ett hårt drabbat 
samhälle.

Inom ramen för forskningsprojektet har fors-
karna möjlighet att göra djupintervjuer i ytter-
ligare ett samhälle drabbat av naturolyckor i ett 
annat nordiskt land.

– Har ni exempel på samhällen som vore lämpliga? 
undrade Gunhild Setten.

Lisa van Well

Kustens sårbarhet påverkar planering
LISA VAN WELL
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SGU undersöker de rent geologiska förutsätt-
ningarna som jordarter och sediment, medan SGI 
sätter in geologin i ett sammanhang där också 
bebyggelse och annan infrastruktur vägs in.

Många faktorer
Det är först när man vet hur många som bor i 
ett område, vilka industrier som finns, vilken 
samhällsviktig verksamhet som är placerad där 
och vilka vägar som går genom området, som 
man kan säga något om vilka erosionens konse-
kvenser kan bli, och därmed hur sårbar kusten 
är för erosion.

– Vi skapar ett erosionsindex, där vi väger in 
kulturvärden och samhällsvärden, på nationell, 
regional och kommunal nivå, förklarade Lisa 
van Well. 

De kartor som blir resultatet av projektet kan 
användas i den kommunala och regionala pla-
neringen.

Lisa van Well betonade att kartorna som fors-
karna kommer att presentera inte visar risker, 
utan sårbarhet. I ett nästa steg kan man ta fram 
riskkartor.

– Det är också viktigt hur man presenterar 
resultaten så att de blir lätta att tolka. Annars 
kanske en hel kustlinje presenteras som röd 
och att det tolkas som att det inte går att bygga 
någonstans längs kusten.

Termer varierar
De som håller på med räddningssamarbete i 
gränsland har noterat att termer ofta skiljer sig 
åt mellan olika länder.

– Vi har faktiskt samma svårigheter inom Sverige, 
med de svenska myndigheterna och organisa-
tionerna. MSB, SGU, SGI, Lantmäteriet… Vi pratar 
om nästan samma sak men inte riktigt. Nu har vi 
påbörjat ett harmoniseringsuppdrag för att få 
gemensamma uppfattningar om termerna.
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Vem tar ansvaret?

TEMA: SKA SAMHÄLLET HA BEREDSKAP FÖR ALLT

Ska samhället ha beredskap för allt?

– Det är en rimlig fråga, inte minst efter Västmanland-branden, sa Jan 
Wisén, biträdande avdelningschef på MSB.Inför Nordred-konferensen hade 
frågan väckts av Island och gällde specifikt kryssningsfartyg. I takt med att 
isar smälter kan fartygen ta sig allt längre norrut, utom räckhåll för rädd-
ningstjänstens normala resurser. 

– Och det är inte bara i de nordligaste områdena som kryssningstrafiken 
ökar. Kan vi tackla det? Är det ett samhälleligt ansvar att gripa in vid en 
olycka? Eller är det de privata aktörernas ansvar? Eller är det upp till  
individen som frivilligt utsätter sig för risken?

Mats Rosander har varit säkerhetsansvarig på 
stora kryssningsfartyg. Han gav en lugnande bild 
av fartygens beredskap för att hantera allvarliga 
händelser.

– Vi är förberedda för att själva klara av olyckan, 
sa han.

Mats Rosander hade en lång karriär i räddnings-
tjänst och säkerhetsbranschen bakom sig, både 
i Sverige och internationellt, innan han blev 
säkerhetsansvarig på ett asiatiskt kryssnings-
fartyg med 1100 man i besättningen och plats 
för 2000 passagerare. 

Han räknade upp riskerna när fartygen befin-
ner sig långt ute till havs. Brand kan utbryta. 
Skeppet kan trassla in sig i fiskeredskap. Far-
tyget kan kollidera med ett annat fartyg eller 
gå på grund, strömförsörjningen kan upphöra, 
smittsamma sjukdomar kan bryta ut och kryss-
ningsfartyg är sannolika mål för terrorister.

Samtidigt tecknade han en bild av omfattande 
och fungerande säkerhetsrutiner.

– Vi har fyra mindre brandkårer med tio man i 
varje ombord. Går brandlarmet i en hytt rycker 
brandmännen omedelbart ut, tillsammans med 

Mats Rosander

”Kryssningsfartygen klarar kriserna”
MATS ROSANDER
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två läkarteam. Och all personal får en grundläg-
gande säkerhetsutbildning som sedan förnyas 
varje eller vartannat år.

Om kryssningen varar mer än 24 timmar måste 
alla passagerare öva att gå i livbåtar eller livflottar.

– Det är krav på att det ska finnas livbåtsplatser 
till alla och en viss överkapacitet. Det hade man 
inte på Titanic. Varje livbåt ska ha med sig mat 
och vatten för tre dagar, sjösjuketabletter och 
fiskeredskap.

De tekniska säkerhetssystemen är omfattande. 
Reservgeneratorer, sprinklers, branddörrar som 
isolerar en eventuell brand inom avgränsade 
zoner, nödbelysning, 850 brandsläckare strate-
giskt placerade…

FN-organet International Maritime Organisation, 
IMO, utfärdar regler för sjöfarten. Katastrofer 
leder till att säkerheten skärps. Scandinavian 
Star gav upphov till att alla fartyg idag är 
sprinklade och efter Estonia kom skärpta krav 
på stabilitet på bildäck. 

Ändå sker det fortfarande spektakulära olyckor. 
Costa Concordia år 2012 med 32 döda är kanske 
den mest uppmärksammade på senare år.

– Men om man tittar på mängden människor 
som är ute på kryssning så är sannolikheten att 
omkomma ändå låg. Man kan fråga sig om det 
är en acceptabel risk. Jag tycker det, på samma 
sätt som risken är acceptabel när man sätter sig 
i bilen, sa Mats Rosander. 

Många på liten yta
Riskerna ska heller inte underskattas. Bara det 
faktum att så många människor är ihopträngda 
på en så liten yta är en risk i sig.

Om strömförsörjningen faller bort blir de sani-
tära förhållandena snart svåra när vakuum-
toaletterna slutar fungera.

Risken finns också att smittsamma sjukdomar 
utbryter.

– Pandemier är vi väldigt rädda för. Det har 
förekommit att kryssningsfartyg har fått svin-
influensa ombord. På min båt har det hänt att 
vi haft blödande magsår eller hjärtinfarkter när 
vi varit så långt bort från land att helikoptern 
inte kunnat nå oss. 

Den mänskliga faktorn kan bli avgörande. 

– Se på Costa Concordia. Kaptenen kunde inte 
ta in att han hade gått på grund. Det tog en 
timma och tjugo minuter innan han gav ordern 
Abandon ship! och då gjorde han det på ett 
sådant sätt att han försatte hela organisationen  
i tveksamhet.

Mats Rosander anser att säkerhetssystemen 
ombord är betryggande. Däremot tycker han att 
hamnarna generellt överskattar sin förmåga att ta 
emot stora passagerarfartyg som söker nödhamn.

– Ett fartyg av den storlek som jag har jobbat på 
behöver en kaj som är 300 meter eller längre, 
och ett vattendjup på minst nio meter. Till exem-
pel i Helsingborgs hamn, där jag tidigare var chef, 
går det inte att ta emot ett så stort fartyg. 

Vem tar hand om passagerarna?
Fast det stora problemet är att ta hand om ett 
par tusen passagerare som behöver vatten, 
värme, vila, mat och sjukvård. Passagerare som 
har kommit ifrån sina familjemedlemmar, som 
har blivit av med viktiga mediciner och som är 
hett nyhetsstoff för medierna.

Det finns bestämmelser kring de hamnar som 
ska fungera som nödhamn eller karantänshamn.

– Jag tycker inte att bestämmelserna är realis-
tiska, i förhållande till vad som verkligen kan 
komma att krävas. Det står till exempel att kom-
munens miljöförvaltning ska ombesörja sanering 
av fartyget om det behövs. Det krävs åttio man 
för att spola ren en båt av vår storlek. Jag tror 
inte att en miljöförvaltning klarar det! sa Mats 
Rosander som påpekade att besättningen kan 
hjälpa till även i land, och att rederiets huvud-
kontor kan skicka förstärkning om det krävs.
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– Det är allas ansvar att gripa in och hjälpa var-
andra om nödsituationer uppstår till sjöss. Också 
kryssningsfartygen har ett ansvar för att hjälpa 
andra, påpekade Jarle D.Øversveen, avdelnings-
direktør, JRCC Stavanger.

Mats Rosander som varit säkerhetsansvarig på 
kryssningsfartyg, framhöll i sitt föredrag att 
sannolikheten är låg för att en stor olycka ska ske.

– Det är vi eniga om. Vi är också eniga om att 
konsekvensen är stor om det skulle hända, och 
jag tror det är sannolikt att något osannolikt 
sker, sa Jarle D. Øversveen. Han är avdelnings-
direktör för en av Norges två stora räddningscen-
traler som bland annat har ansvar för räddning 
till havs: Joint Rescue Coordination Centre, JRCC, 
som ligger i Stavanger. Den andra ligger i Bodø.

Det norska ansvarsområdet för sjöräddning 
sträcker sig upp till Nordpolen. På ett annat sätt 
är ansvarsområdet obegränsat.

– Vi kan fånga upp nödsignaler från hela världen 
och vi blir inblandade i händelser som är långt 
utanför vårt geografiska område. Räddningstjäns-
ten till havs är internationell till sin natur. Den 
JRCC som först tar emot en nødmelding har ett 
ansvar för att hålla i den tills de har klarat upp 
situationen eller lämnat över till någon annan.

Föreskrifter reglerar
Han redogjorde för de föreskrifter som reglerar 
ansvaret, som International Aeronautical and Mari-
time Search and Rescue Manual, IAMSAR Manual.

Manualen föreskriver att alla som är ute till 
sjöss är skyldiga att bistå ett skepp i nöd.

– Mats Rosander gav oss en inblick i vilken enorm 
potential ett kryssningsfartyg har för att klara sin 
egen beredskap. Denna flytande beredskapsorga
nisation kan också bli en resurs för räddnings-
tjänsten när någon annan behöver hjälp.

Jarle D. Øversveen framhöll att utgångspunk-
ten att kryssningsfartygen ska kunna klara sig 
själva i och för sig är bra. 

– Men vi vill verkligen uppmana alla att kon-
takta räddningstjänsten när det behövs! Tyvärr 
har vi ganska mycket erfarenhet av att kapte-
ner har alltför hög tröskel för att begära hjälp. 

Det händer att information om att fartyg har 
gått på grund kommer till oss via passerande 
skepp. Det värsta exempel vi har är en kapten 
som ringde bara två minuter innan fartyget 
gick under. Tjugo personer dog.

– Jag vet inte om det är stolthet eller bristande 
information som gör att de inte begär assistans. 
Fast nu tror jag det börjar sprida sig i branschen 
att det inte är dyrt att kontakta oss – och tid är 
avgörande för att vi ska kunna hjälpa till.

Räcker inte med livbåtar
Alla fartyg måste ha tillräckligt många livbåts-
platser för dem som finns ombord.

– Men händelsen är ju inte avslutad för att man 
kommit i livbåten. Jag har prövat att tillbringat 
48 timmar på en flotte i Barents hav. Det är 
kallt! sa Jarle D. Øversveen.

Det internationella samarbetet inom sjö- och 
lufträddning har utvecklats under många år och 
det finns globala planer för Search and rescue.

– Men det ersätter inte behovet av att mötas 
och öva för svåra händelser. Nordred-samar-
betet öppnar alla möjligheter för gemensam 
handling, både mellan de svåra händelserna 
och under dem.

Mats Rosander och Jarle D.Øversveen

”Alla på sjön skyldiga hjälpa till!”
JARLE D.ØVERSVEEN
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På land avbryts inte en räddningsinsats för att 
offren har omkommit. Är det rimligt att göra 
annorlunda vid olyckor till sjöss?

Johan Genestig från svenska Kustbevakningen 
redogjorde för projektet DykSmart.

Costa Concordias förlisning tydliggjorde hur 
komplicerat det blir att bärga omkomna till havs. 

– Sjöfart är internationell. Skeppet går på grund 
i ett land, fartyget hör hemma i ett annat land, 
passagerarna har många olika nationaliteter 
och besättningen har ytterligare fler nationali-
teter, sa Johan Genestig. Han är projektkoordi-
nator för projektet DykSmart, Dykeri – Statens 
Maritima Resurser i Utveckling, med under-
rubriken Dimensionering av dykresurser från 
fiskebåt till kryssningsfartyg.

Johan Genestig påpekade skillnaden i samhäl-
lets ansvar för att ta hand om döda på land och 
till havs.

– Ingen på land avbryter en räddningsinsats för 
att personen som sitter i bilen är död, man bärgar 
kroppen ändå. Varför skiljer det så mycket 
mellan sjö och land? 

– Och vad förväntar sig medborgaren att vi ska 
klara av?

Genom att kryssningsfartygen blir vanligare 
och färjorna allt större ökar risken för allvarliga 
olyckor med många människor inblandade.

– Att en tanker kolliderar med en färja är värsta 
tänkbara scenario. Frågan är om vi verkligen är 
dimensionerade för det.

Många dykare krävs
För det krävs många dykare för att söka igenom 
en sjunken färja. Ett dykarlag klarar att jobba 
max en timme och tar sig då 30 meter in i far-
tyget. Om dykare ska kunna söka igenom hela 
båten kommer det att behövas tre dykare per 
trettio meter fartygslängd och per timme.

– Om fartyget ligger inomskärs är det en sak. 
Ligger det fritt ute till sjöss är det ännu mer 
komplicerat. Verksamheten är väldigt beroende 
av vädret.

Projektet DykSmart ska inventera vilka dyk-
resurser som finns, både i samhällets tjänst 
och inom privata företag, och skapa en databas 
över dem. 

För att samtliga dykare verkligen ska kunna 
användas när det krävs, behöver regler och ruti-
ner ses över och harmoniseras, och det måste 
skapas möjligheter för gemensamma övningar.

Kommunala räddningstjänster
Generellt tycker Johan Genestig att det är kon-
stigt att inte fler kommunala räddningstjänster 
har anställda dykare.

– Det finns till exempel ingen i kommunerna 
längs Vänern, och ingen i hela norra Sverige, 
norr om Falun.

En annan bristvara är tryckkammare.

– Det går inte att bara plocka upp en över-
levande till ytan om de befunnit sig djupt ner i 
vattnet. De måste snabbt in i en tryckkammare. 
I hela Sverige finns plats för kanske 30 personer 
i tryckkammare. Här måste vi titta på interna-
tionella möjligheter.

– I slutänden blir det förstås en fråga om hur 
mycket resurser vi ska ha, nyttan måste vägas 
mot kostnader. Men där måste man också väga 
in allmänhetens förtroende och när signaleffek-
ten gentemot de anhöriga.

Bättre samordning av svenska dykare
JOHAN GENESTIG

Johan Genestig
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Finland leder Baltic Sea MIRG Project som syftar 
till att få bra och enhetliga rutiner för att ingripa 
vid brand och andra incidenter ombord på fartyg 
i Östersjön.

MIRG är en förkortning av Maritime Incident 
Response Group. Tanken är att räddningstjäns-
ten ska kunna hjälpa och eskortera fartyg in 
i hamn, om de råkat ut för brand, hotande 
utsläpp av kemiska ämnen eller haverier.    

Genom ett sådant ingripande kan besättning 
och passagerare stanna kvar ombord. Därmed 
mildras incidentens konsekvenser, både för de 
direkt berörda och för omgivningen.

Inom EU pågår arbetet med att harmonisera  
de modeller och SOPs, Standard Operating Pro-
cedures, som olika länder och organisationer 
använder. Baltic Sea MIRG Project är en del av 
det arbetet. Projektet leds av finska kustbevak-
ningen och finansieras av finska utrikesdepar-
tementet. 

Östersjöländerna
Projektet är en direkt fortsättning på BSMIR, 
Baltic Sea Maritime Incident Response Survey, 
som kartlade vilka planer och vilken beredskap 
länderna runt Östersjön har för att ingripa vid 
större olyckor till havs. 

Niklas Guseff från finska kustbevakningen 
leder den delen av MIRG-projektet som analys-
erar incidenter i Östersjön.

– Under 2000-talet har det varit drygt 500 inci-
denter som inkluderat fartygsbränder i Öster-
sjön. Då är ändå de händelser exkluderade som 
inträffat efter att fartyget dockat, berättade 
Niklas Guseff.

Hans grupp har valt ut sex olika incidenter där 
MIRG operationer varit till hjälp, eller kunde ha 
varit till hjälp.

Analysarbetet pågår nu och ska vara avslutat i 
januari 2016.

BALTIC SEA MIRG PROJECT

Finska partners i Baltic Sea MIRG project är kust-
bevakningen, Räddningstjänsten i Helsingfors, 
sydvästra Finlands räddningstjänst och Trafiksäker-
hetsverket. Registrerade utländska partners är 
Norge, Tyskland, Danmark, Holland, Polen, Estland, 
Storbritannien och Nordic MIRG Forum.

Mer effektiva rutiner vid båtbränder 
i Östersjön
NIKLAS GUSEFF

– Grundfrågan är om organisationerna i sina 
nuvarande standards räknar med alla risker 
som uppstod eller hade kunnat uppstå. 

Analyser vid Medelhavet
För att bredda analysmaterialet skulle Niklas 
Guseff och hans kollegor vilja åka ner till 
Medelhavet för att analysera några incidenter 
som nyligen inträffat där.

– Det är inte fråga om att vi ska göra nya 
olycksutredningar, men vi vill komma fram till 
vad som är ”best practice” och ”lessons learned” 
gällande MIRG-verksamheten i samband med 
bränder ombord på fartyg.

Tanken är att de nya SOPs som grundas på slut-
satserna från projektet ska kunna börja tilläm-
pas vid övningar i Finland hösten 2016. 

Niklas Guseff
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Danmark vill utvidga Nordred-avtalet till att 
omfatta ömsesidig assistans inte bara när olyckan 
har skett utan också före en potentiell kris. 

Nordredkonferensen avslutades med att Jan 
Wisén, biträdande avdelningschef vid svenska 
MSB, överlämnade ordförandeskapet till Dan-
mark. Rigspolitiet och Beredskabsstyrelsen 
kommer att dela på ordförandeskapet. Per 
Jensen, stabschef for den nationale stab Rigs-
politiet och Michael Boesgaard Brøndel, chef 
Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, 
tog formellt över.Båda tackade konferensens 
arrangörer och föredragshållare.

– Det har varit en fantastisk konferens med 
många föredrag, som har gett stoff till eftertanke, 
sa Michael Boesgaard Brøndel, som också tackade 
Sverige för ett väl genomfört ordförandeskap.

Danmark kommer att fokusera på några  
områden:

 • Se till att kunskapen om Nordred-avtalet 
blir mer utbredd så att flera aktörer kän-
ner till möjligheterna till ömsesidig assis-
tans inom avtalet och samarbetet mellan 
olika professioner kan stärkas.

 • Uppdatera nordisk redningstjeneste-
håndbog

 • Utvidga Nordred-avtalet. Det är designat 
som en grund för att bistå varandra vid 
olyckor och överhängande fara. Danmark 
vill se avtalet utvidgat till att omfatta 
ömsesidigt bistånd innan krisen är ett 
faktum.

– Det kan bidra till att optimera användandet 
av våra samlade resurser, påpekade Michael 
Boesgaard Brøndel.

Sverige fokuserade framförallt på tre områden under sina tre år som 
ordförande för Nordred: ledningssamverkan, gränsöverskridande 
samarbete och erfarenhetsåterföring.

– Sverige tycker att arbetet i Nordred är oerhört viktigt och vi kan 
konstatera att likheterna är större än skillnaderna mellan våra länder. 
Riskbilden är ganska likartad, konstaterade Jan Wisén, MSB, när han 
sammanfattade det svenska ordförandeskapet.

Sverige lämnade över...

AVSLUTNING

...Danmark tar vid

Per Jensen, Jan Wisén och Michael Boesgaard Brøndel
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Vad tar du med dig hem?

BÚGVI HEÐINSON JOHANNESEN
Tillfällig avdelningschef på Färöarnas Brandinspektion,  
VØRN/Brunaeftirlitið:

– Färöarna är en självstyrande nation inom Konungariket Danmark och har 
tagit över området civil beredskap från Danmark, men vi ingår tyvärr ändå inte 
direkt i Nordredsamarbetet. Vi informerades om konferensen av polisen och fann 
senare konferensprogrammet på nätet och såg många intressanta och relevanta 
punkter. Till exempel är skogsbrand inte ett vanligt scenario för Färöarna, men 
principerna för krisberedskap är fortfarande mycket relevanta. Vi håller på och 
ändrar vårt arbetssätt till att tänka mer på bredden. Företagsberedskap, kommu
nal beredskap, nationell beredskap, beredskap inom norden, etc…
– Och så ser vi fram emot att Danmark kommer att förlägga ett kontaktgrupps
möte till Torshavn!

OLLI RYHÄNEN
Brandmästare Västra Nylands räddningsverk, Finland:

– Programmet i sin helhet har varit mycket givande. Det är bra att det inte har 
varit så långa föreläsningar utan ganska korta presentationer av flera olika ämnen. 
Både klimatförändringarna, early warning system och hur sjöbevakningen 
agerar vid olyckshändelser ute till sjöss, tycker jag har varit mycket intressant.

LENA VRETLING
Samordnare säkerhet och beredskap, Sveriges Radio:

– Jag är här för att påminna de svenska deltagarna om Sveriges Radios uppdrag 
som kanal för viktig information till allmänheten, men också för att lära mig 
mer. Bland annat funderar jag på exakt hur information till allmänheten ska 
fungera när något inträffar i gränslandet mellan Sveriges Radio och den norska 
motsvarigheten NRK. 
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