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Enheten för geodata och samhällets robusthet



Varför Sendairamverket? 

För många katastrofer

För många människor dör eller skadas

Stora ekonomiska förluster

Konsekvenser till miljö och egendom



Vad är Sendairamverket för katastrofriskreducering?

En handlingsplan med mål och förslag till åtgärder

Syftet: att reducera risker för och konsekvenser av

katastrofer



Tre FN-avtal främjar utvecklingen av 
ett säkert och hållbart samhälle

Sendairamverket

Agenda 2030Parisavtal



Klimatanpassning och hållbar utveckling

…är en del av Sendairamverket



Agenda 2030 handlar delvis om DRR

Mål 1 Avskaffa fattigdom i alla dess  

former överallt. (Utsatthet, sårbarhet för 
extreme klimatrelaterade händelser)

Mål 11 Göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara.

Mål 13 Vidta omedelbara åtgärder för 
att bekämpa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser.



Olyckstyper som gäller för Sendairamverket

Små och storskaliga 

katastrofer Frekventa och icke frekventa 

katastrofer

Plötsliga och långsamma 

katastrofer



Teknologiska Biologiska Miljömässiga Hälsorelaterade Naturolyckor

Olyckstyper som gäller för Sendairamverket



7 st. globala mål  

Vad ska uppnås? 

4 st. prioriteringar  

Vilka metoder bör användas för 
att uppnå de globala målen?

59 st. åtgärder 

Vilka åtgärder bör vidtas (utifrån 
globala mål och prioriteringar)?

38 indikatorer

Hur mäter vi ifall 

målen uppnåtts?

Sendairamverkets innehåll



Sendairamverkets sju globala mål

Mål A: Minska dödligheten som 

orsakas av katastrofer

Mål B: Minska antalet människor som 

drabbas av katastrofer

Mål C: Minska de ekonomiska 

förlusterna

Mål D: Minska skador på 

samhällsviktig verksamhet

Mål E: Öka antalet länder med 

nationella och lokala strategier för 

katastrofriskreducering 2020

Mål F: Stärka det internationella 

samarbetet med utvecklingsländer

Mål G. Öka användningen av 

system för tidig varning och 

riskinformation.



Sendairamverkets fyra prioriterade områden

Prioritering 1

Uppnå en god förståelse för katastrofrisker 

Prioritering 2

Stärka förvaltningars förmåga att ta ansvar för  
katastrofriskreducering

Prioritering 3 

Investera i katastrofriskreducering för att skapa resiliens

Prioritering 4

Vidta förberedande åtgärder för en bättre återhämtning, 
rehabilitering och återuppbyggnad 



Making Cities Resilient 2030

• United Nations Office of Disaster Risk Reduction (UNDRR)

• Gäller lokala tillämpningen av Sendairamverket

• MSB har skickat inbjudan till Sveriges räddningstjänster

• Politiskt stöd är viktigt (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen)



Making Cities Resilient 2030

• Kommunen fyller i en ansökan för att kunna delta i MCR2030

Join | Making Cities Resilient 2030 (undrr.org)

• Verktyg t.ex. Disaster resilience scorecard for cities | PreventionWeb

• Helsingborg H22 Expo The Making of a Smart City - H22

• MCR2030 nationellt nätverk Making Cities Resilient 2030 (msb.se)

https://mcr2030.undrr.org/join
https://www.preventionweb.net/publication/disaster-resilience-scorecard-cities
https://h22.se/en/smartcity/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/inriktning-och-ramverk/sendairamverket/kampanjen-making-cities-resilient-for-att-minska-staders-sarbarhet/

