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1. Bakgrund till besöket
Det övergripande syftet med resan var att dra lärdomar utifrån brittiska myndigheter och
andra aktörers förebyggande och förberedande arbete samt hantering av inträffade kriser
och dess konsekvenser. Målet för SOSUV är att genom inhämtade kunskaper och
erfarenheter från verkliga händelser och övningar föreslå åtgärder för att förbättra det
svenska systemet. Gruppen besökte myndigheter inom det brittiska krishanteringssystemet
på såväl nationell som regional nivå. Man träffade även en frivilligorganisation samt sökte
få ett svenskt perspektiv genom ett samtal med den svenska ambassaden. De slutsatser och
observationer som gjorts har resulterat i några slutsatser som föreslås omsättas i konkreta
åtgärder.
Under perioden december 2013 – februari 2014 passerade flertalet kraftiga stormar (bl.a.
Xaver och Dirk) över brittiska öarna. Påverkan på samhället blev omfattande, särskilt vid
kusterna men även i inlandet pga. av de utbredda och långvariga översvämningarna. I
kombination med ovanligt högt tidvatten så bedömde det brittiska vädertjänsten,
Metoffice, att de flodvågor som följde med Xaver var de värsta på 60 år.
Rekord vad gäller nederbördsmängder medförde översvämning i Somerset Levels, men
även återkommande översvämningar i södra England t.ex. Thames Valley, Kent, Sussex,
Dorset, Hampshire och längs floden Severn.
Vintersäsongen inleddes dessutom med stormen St Jude (senare kallad Simone i Sverige)
den 28:e oktober 2013. I samband med St Jude omkom minst fem personer.
Underlag från Metoffice visar att januari 2014 var den nederbördsrikaste månaden sedan
mätningarna inleddes för 250 år sedan och att december 2013 uppvisade en av det största
antalet stormar sedan man började mäta. Den barriär som byggdes i Themsen för att hindra
översvämningar genom extrema högvatten och stormfloder stängdes ett unikt stort antal
gånger under vintern 2013-14. Nämnas kan att barriären användes i snitt drygt 2 gånger per
år sedan invigningen 1984 till år 2000. Under perioden 2000-2014 har den använts omkring
10 gånger per år i medeltal (http://en.wikipedia.org/wiki/Thames_Barrier )
Ingen av de enskilda stormarna räknas som särskilt exceptionell utan det som är ovanligt
med händelseförloppet är mängden stormar samt dess utbredning i tid och rum. Nedan
illustreras en tidslinje för månaderna december och januari.

Nedan visas varningsläget den 5:e december i samband med stormen Xaver (senare döpt
till Sven i Sverige). Environment Agency (EA) utfärdade i samband med detta en mängd
larm (41 severe flood warnings, 125 flood warnings, and 77 of the lowest level flood alerts).

Nedan visas varningsläget den 23:e december i samband med stormen Dirk, då EA
utfärdade i en större mängd larm (166 flood warnings, and 284 flood alerts).

Översvämningarna i södra England som inträffade under perioden mellan slutet av oktober
2013 till och med februari 2014 var mycket omfattande, både tidsmässigt, geografiskt samt
relaterat till den mängd mäniskor som påverkades. Översvämningarna orsakade enorma
skador genom förstörda hus och jordbruksmarker, elavbrott samt tvingade fram en
evakuering av tusentals människor. En mängd olika aktörer samarbetade i hjälparbetet,
både genom att till exempel bygga sandsäcksbarriärer och med evakueringen av drabbade
medborgare. Aktörerna inbegrep exempelvis räddningstjänst, kustbevakning, polis och
frivilliga.
Med anledning av detta anses det föreligga grund att studera hur det brittiska
krisberedskapssystemet hanterat den ovan beskriva situationen. En viktig grund är
naturligtvis att dra lärdomar av det brittiska arbetet i de tidigare beskrivna projekten. För att
bäst belysa detta bör det brittiska systemet på olika nivåer studeras.
2.

Kort beskrivning av SOSUV-projekten

Informationsdelningsprojekt.
Projektet har fokuserat på följande delområden:
-

Effektivare samverkanskonferenser
Visualiserad information
Automatiserad informationsdelning
Kunskapsspridning av projektets resultat

Projektgruppen har vid flera tillfällen studerat informationsdelning mellan aktörer vid
övningar och verkliga händelser i Sverige. Det finns ett stort värde i att även få möjlighet
att bredda perspektivet och dra lärdomar från en verklig händelse i ett annat land.
Evakuering och utrymning:
Projektet har fokuserat på storskalig utrymning.
Projektet har teoretiskt studerat resultatet av genomförda övningar och verkliga
utrymningssituationer, i Sverige och internationellt. Därtill har projektet haft en
samordnande roll för övriga pågående projekt inom området under perioden 2012-2014.
Slutresultat ska mynna ut i en övergripande nationell vägledning för samhällets samtliga
berörda aktörer.
Sekundära mål för resan.
Hur man arbetar med frivilliga
Inom ramen för såväl krisplaneringen som vid det egentliga krisarbetet ingår en typ av
aktör som fått en mer framträdande plats. För ”klassiska” aktörer, såsom myndigheter och
andra liknande organisationer; företag, etablerade organisationer, regleras deras
handlingsutrymme och uppgifter genom regelverk eller överenskommelser. Frivilliga,
enskilda som de mer eller mindre spontant organiserade, utgör numera ett väsentligt bidrag.
Dock ställs de ”klassiska” aktörerna i direkt samband med insatsen inför nya situationer
och oreglerade förlopp. Det är därför relevant att studera enskilda aktörers organisationer,
deras effektivitet och ändamålsenlighet. För att förbättra aktörernas insatser och
arbetsförhållanden kan aktörerna studeras utifrån aspekter som organisationsstruktur och
organisationskultur eller ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. De löst sammansatta
organisationer, av bland annat frivilliga, som kan bildas vid en olycka eller en kris är också
något som behöver studeras. Frivilligorganisationers agerande vid olyckor och kriser har
studerats i andra länder, men inte så mycket i svenska förhållanden. Mer kunskap behövs
om hur privata initiativ, föreningar och intresseorganisationer kan tas tillvara i både det
förebyggande och det avhjälpande arbetet.
Hur man arbetar med den enskildes ansvar
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser ligger högt
upp på agendan både inom EU men också i många andra länder utanför Europa.
Formuleringar som siktar på att den enskilde ska känna till vad som är det gemensamma
ansvaret vid en kris och vad som ingår i den enskildes ansvar är vanliga. Till exempel kan
man något nedbrutet beskriva det med att man som enskild ska känna till hur man kan
skaffa sig en egen hemberedskap inför exempelvis ett långvarigt elavbrott och var man
hittar viktig information före och under en kris. Därför kan det från ett enskilt

Sverigeperspektiv vara betydelsefullt att få inblick i hur ett annat land formulerar sig,
planerar och agerar inom den här frågan.

3. Översikt av krisberedskapssystemet i UK
Den nuvarande organisationsstrukturen har sin upprinnelse i ett antal händelser runt
millennieskiftet, (de s.k. fyra F:en; Fuel strikes, Flooding, Foot and Mouth disease, Fire
fighters on strike) vilka reste behov om reformering av det nationella
krishanteringssystemet och regeringen insåg vikten av och även möjligheten att göra något.
Genom reformeringen ville man också åstadkomma en kulturförändring som bl.a. handlade
om följande tre saker:
 En professionalisering av räddnings-/uttryckningstjänsten (first responders)
 En ökad krismedvetenhet och förmåga hos medborgarna
 Säkerställa kontinuitet i produktion och samhällsviktig verksamhet
Arbetet från regeringens sida med ovan ledde 2004 fram till en ny
krishanteringslag/doktrin – Civil Contingencies Act (CCA). Lagstiftningen är uppdelad i tre
delar. I del ett definieras två typer av myndighetskategorier samt kravställning på dessa
kategorier.
 Kategori 1 har högst krav på att bedöma risker, planera och öva inför
samhällsstörningar och kontinuitetshantering m.m. Kategori 1 är främst
blåljusmyndigheter och andra lokalt viktiga aktörer.
 Kategori 2-aktörer har inte samma höga krav, men i övrigt samma uppgifter.
Kategori 2-aktörer berör främst infrastruktur, såsom vägar, elförsörjning,
transporter m.m. I del 2 i lagstiftningen definieras myndigheters utökade mandat
och delegation i händelse av samhällsstörningar och del 3 innehåller ytterligare lagar
som påverkar del 1 och del 2.
Kopplat till Civil Contingencies Act (CCA) finns en form av allmänna råd som ytterligare
beskriver hur krishanteringsarbetet bör bedrivas. De allmänna råden följs till stor del av
aktörerna vilket medför att aktörerna dels är väl förberedda men att det också finns en
generell förväntan i systemet på att alla agerar i enlighet med planerna. CCA medförde även
att Local Resilience Forums (LRF’s) skapades på olika platser runt om i Storbritannien. De
olika aktörerna har krav på sig att delta i denna typ av krishanteringsråd.
Vilka effekter har kommit av reformarbetet?
 Ökad samordning mellan organisationer/personer/funktioner som samlats i det
operativa arbetet. (Real Multi Agency working)
 Förbättrad planering och starkare beredskapsplaner
 Nätverk mellan aktörer på beredskapsområdet
 Tydligare styrning av aktörer i och med mer artikulerade förväntningar och krav
 En gemensam symbolik skapar ökad känsla av tydlighet

 En mer uttalad lärandeprocess
Om man tar avstamp i den politiska och centrala nivån, så ansvarar Cabinet Office vid en
samhällsstörning för:
- Att informera relevanta departement och myndigheter;
- Säkerställa att ett “ansvarigt” departement finns (Lead Government Department);
- Bistå med personal för Cabinet Office Briefing Rooms (COBR) eller annan
nödvändig funktion inom krissystemet
- Initiera den stödjande strukturerna för den central/nationella kapaciteterna som
situationsrum (situation cell), stödfunktioner, policy support samt säkerställa att
personal allokeras för dessa
- Att utfärda anvisningar på policy nivå om nödvändigt
- Att begära internationellt stöd genom EU och NATO
Hur systemet för samordningen och styrning/ledning är organiserat vid en
samhällsstörning som kräver en aktiv roll på central nivå framgår av nedanstående figur.
Där framgår också hur systemet hänger ihop mellan central och lokal nivå.

Krishanteringen på central nivå utgår från politiskt förankrad nivå i COBR. Mellan denna
nationella nivå och de lokala aktörerna finns en länkande nivå som utgörs av Strategic
Coordination Group (SCG) med tillhörande Crisis Coordination Secretariat (CCS). CCS

uppdrag är en kombination av SBKH och MSB:s uppdrag. CCS ska i detta sammanhang
samordna det samlade uttrycknings- och återställningsarbete i samband med kriser.
Som ovan visat arbetar man på tre olika ledningsnivåer genomgående i det brittiska
krishanteringssystemet;
 Strategic Command (Gold)
Strategisk nivå. Uppgift att stödja Silver Commander avseende resurser och
prioriteringar. Ska utarbeta planer för återgång till normalläge.
 Tactical Command (Silver)
Taktisk nivå. Uppgift att koordinera berörda aktörers Bronze Commander för
maximalt utnyttjande av resurser och snabbast möjlig effekt.
 Operational Command (Bronze)
Operationella nivån på plats vid berört område.

Man arbetar även i det brittiska systemet utifrån en graderad modell för hur en
samhällsstörning ska hanteras. Denna framgår av modellen enligt nedan. Styrande faktorer
är geografisk omfattning och påverkan på samhället.

De centrala myndigheterna aktiveras vid samhällsstörningar av nivå 2 och 3 via COBR.
Härifrån koordineras centrala aktörer och säkerställer att ett gemensamt budskap från
myndigheter ner till lokala aktörer. För en civil och icke-terror-baserad nationell störning så
sammankallas SGC där ministrar och representanter från berörda departement och
myndigheter samverkar.
För alla nivå 2 och 3 störningar skapas en Situation Cell vilken leds av Cabinet Office med
deltagande från utpekad myndighet, Lead Government Department (LGD). Syftet med
cellen är att utgöra en single-point of contact (SPOC) för beslutsfattare.
För händelser inom nivå 1 hanteras dessa enligt gold/silver/bronze ledningsmodellen.
Gold nivån utgörs då av LGD, medan lokala aktörer som räddningstjänst, polis och
hemvärn hanteras på silver nivå genom ett LRF (Local Resilience Forums). På bronze nivå
skötts det operativa arbetet inom respektive aktörs ansvarsområde.

Figuren beskriver hur ett LRF är organiserat. I detta fall handlar det om LRF Humberside

LGD är länken mellan lokal nivå och nationell nivå. LGD i krishanteringsfrågor av icke
terrorist relaterade händelser är som oftast Departement for Communities and Local
Government (DCLG). Environmental Agency (EA) är en underlydande myndighet till
DCLG och är i praktiken delegerad att företräda departementet i dessa frågor. Det
ansvariga departementet ansvarar för regeringens samverkan i arbete avseende minskad
sårbarhet i samhället. Tidigare skedde detta på mer regional nivå. LGD ska säkerställa att
LRF över landet jobbar likartat och tillsammans, de stöttar varandra vid samhällsstörningar.
De säkerställer också informationsflödet till SCG:s och i förlängningen därmed till den
politiska nivån.

4. Erfarenheter från besöket
För att kunna dra erfarenheter ur detta besök görs en analys av hur systemet är organiserat
dels på nationell, regional likväl som på lokal nivå i hanteringen av situationen med
översvämningarna. Hur de arbetar med en situation görs utifrån tidsaspekten före-, underoch efter en olycka. Det ska inledningsvis under detta stycke nämnas att de tidigare

redovisade behov som förelåg inom informationsdelningsprojektet inte täcktes på ett
fullgott sätt under detta besök; de kommer således att inte tas upp i någon större
omfattning i denna rapport.
De olika partners som besöktes under studieresan utgör fonden för analysen och de
erfarenheter som gjorts vid resan.
4.a
Det nationella perspektivet
Cabinet Office är ett av regeringens departement i Storbritannien, det motsvarar ungefär
statsrådsberedningen i Sverige. Huvuduppgiften är att stödja premiärministern och
regeringen. Huvudkontoret är beläget i kvarteret Whitehall, i närheten av Downing Street
10. I Camerons koalitionsregering, som tillträde i maj 2010, är bland annat Nick Clegg
(Deputy Prime Minister) och Francis Maude (Minister for the Cabinet Office, Paymaster
General) placerade vid Cabinet Office. Ytterligare två biträdande ministrar, minister of
state, tjänstgör vid Cabinet Office. Antalet tjänstemän uppgår till drygt tusen personer och
den högsta chefstjänstemannen innehar titeln Cabinet Secretary. Cabinet Office interagerar
med centrala, regionala och lokala aktörer i det förebyggande arbetet avseende
samhällsstörningar. Under en samhällsstörning är rollen att koordinera centrala aktörer.
Specifikt om översvämningshantering från den nationella nivån (evakuering)
Delegationen fick två särskilda föredragningar av personal från CGS vad gällde den direkta
responsen och återställningsarbetet kopplat till översvämningarna december 2013 till
februari 2014. Även en föredragning gällande det nationella stödet och planeringen för
storskaliga utrymningar, den senare redovisas är inkorporerad i andra delar av
rapporteringen från studiebesöket.
Gällande denna utdragna händelse så var det ingen klar linje mellan respons och
återställningsfas – det handlade om ett flertal händelser som pågick på flera ställen i landet
under längre period och med varierande intensitet/allvarlighetsgrad. Ett exempel av många
de lyfte var att man valde ett grepp att involvera 11 ministrar i återställningsarbetet i syfte
att visa på ansvarstagande från den högsta nivån. Den politiska involveringen i det
operativa arbetet förorsakade dock suboptimeringar och motsägelsefull styrning av
resurserna. Cabinet Office menade att det politiska mandatet skulle kunna ges från MP:s
med lokal förankring framöver.
En aspekt som delegationen inte upplevde att de fick ett utförligare svar på var hur bra det
fungerade med informationsdelningen inom det engelska krishanteringssystemet. Oklart
om detta inte utgjorde ett problem i UK eller om det utgjorde en känslig punkt. Den tydliga
rapporteringsstrukturen som deras i kapitel 3 redovisade nationella system, med dess
uppdelning i gold-, silver- och bronze nivå, möjliggör att informationsspridningen
myndigheter emellan är mindre problematisk än i Sverige.

Prevention eller förebyggande arbete är ett prioriterat område i UK, det är förövrigt något
som det jobbats med under en i förhållandet längre period i Sverige.
Det finns stora likheter i de brittiska och svenska systemen, bland annat föreligger liknande
bärande principer som att samverkan är nödvändig. Det finns som tidigare redovisat under
kapitel 3 en tydlig struktur för hur samverkan ska ske samt när och på vilken nivå en kris
ska hanteras. Telefonkonferenser är till exempel ett viktigt verktyg för samverkan mellan de
olika ledningsnivåerna (Gold, Silver och Bronze) och inom de ledningsnivåerna.
En av de stora skillnaderna är att samverkansstrukturerna för hantering/respons är i högre
grad rättsligt reglerade i Storbritannien. Det finns även omfattande och detaljerade
manualer utarbetade som behandlar hur man ska arbeta i samverkan samt vilka
departement/myndigheter/organisationer som har huvudansvaret för vilka frågor. Dessa
manualer tar sin botten i lagstiftningen i hög grad. Vidare finns det en tydlig rågång mellan
fattande av strategiska inriktningar och operativt verkställande.
En annan slutsats är att subsidiaritetsprincipen (motsvarande vår närhetsprincip) framstår
ha en tydligare och mer given roll i det brittiska systemet. Detta framgår av såväl fig. 2 samt
i samtal med de aktörer delegationen träffade.
Ytterligare en observation som gjordes var att det i nuläget inte finns någon benägenhet att
begära internationell hjälp från Storbritanniens sida.
4.b
Det regionala/lokala perspektivet
Tisdagen den 21 oktober 2014 besökte delegationen Environment Agencys (EA)
regionkontor i Hull, England. Hull ligger vid floden Humbers strand vartefter ett
regionområde kallat Humberside sträcker ut sig. Floden Humber avvattnar 20 % av
Englands yta och omkring dess utlopp finns stora arealer som ligger under havsytans nivå.
Regionen drabbades hårt av översvämningar under förra årets stormsäsong. Besöket
syftade till att ge en djupare inblick i en av landets största risker, nämligen
översvämningsproblematik.
Under förmiddagen presenterades de brittiska organisationerna sin planering för
översvämningar. Eftermiddagen ägnades åt en beskrivning av den stora översvämningen
2013/2014. Dagen avslutades med att den svenska delegationen gav en presentation om
arbete med branden i Västmanland sommaren 2014. Under studiebesöket fick de svenska
besökarna även en visning av räddningstjänstens utrustning (klädsel, båtar och materiel)
och en presentation av det pågående projektet The Ark som är en simulerad miljö för
praktisk träning i översvämningsområde. Deltagande organisationer från England var
Environment Agency (EA), Humber Local Resilience Forum (Humber LRF), Humber
Emergency Planning Service (HEPS), Department for Communities & Local Government

(DCLG), Resilience & Emergencies Division (RED), Highways Agency (HA), Humberside
Fire & Rescue Service (HFRS) och Associated British Ports (ABP).
Risken för översvämningar är relativt hög i Storbritannien. Detta beror på landets placering
i Atlanten, passerande strömmar och andra väderrelaterade orsaker. De senaste åren har
antalet översvämningar ökat drastiskt vilket sannolikt är en konsekvens av
klimatförändringar. Vintern 2013/2014 drabbades landet av de värsta översvämningarna på
60 år. Stormen orsakade enorma samhällsskador. Förutom nedfallna träd, trafikolyckor och
avstängda vägar och järnvägar blev hundratusentals hushåll utan ström samtidigt som
tusentals människor fick evakueras. Även några dödsfall inrapporterades. Ingen evakuering
är tvingande utan endast rekommenderad. Vid ett ännu värre scenario kan så många som
300.000 människor behöva evakuera, av vilka man räknar med att cirka 205.000 gör det.
Studiebesöket hos Environment Agency visade att England i allmänhet och de drabbade
områdena i synnerhet har en god beredskap för översvämningar. Medvetenheten om
problematiken är hög hos såväl allmänheten som berörda samhällsaktörer. Information
sprids i skolor, hushåll uppmuntras att ha så kallade grab bags1 att ta med vid en evakuering
och insatspersonal tränas i hantering av översvämningar. Andra preventiva åtgärder är
fysiskt skydd, tekniska lösningar och samverkansforum.
Att så mycket resurser satsas på förebyggande och förberedande arbete har bidragit till att
begränsa skadorna i samband med översvämningarna. Detta är särskilt tydligt vid en
jämförelse med den stora översvämning i England 1953 som skördade 307 liv, förstörde
24 000 bostäder och översvämmade 100 000 landshektar. Förstörelsen och påverkan på
samhällsstrukturen var betydligt mindre under vintern 2013/2014.
Utvärdering av resultat från projekt evakuering och utrymning
Projekt evakuering och utrymning har sedan 2012 arbetat med att kartlägga det svenska
samhällets beredskap för storskaliga utrymningar samt ta fram förslag på
förbättringsåtgärder. Erfarenheter har inhämtats från både övningar och reella händelser
runtom i världen. Merparten av dessa slutsatser har validerats i samband med besöket på
Environment Agency. Därtill visar besöket på några särskilt viktiga lärdomar:
 Att ett gott förebyggande och förberedande arbete underlättar för en utrymning
och minskar risken för skador och dödsfall (före-fasen)
 Att tydlighet i roller, ansvar och samverkan är betydande för ett snabbt och
effektivt genomförande av en utrymning (under-fasen)
 Att uppföljning och utvärdering av insatser bidrar till en förbättrad framtida
förmåga (efter-fasen)

1

En grab bag är en färdigpackad väska med förnödenheter att ta med sig om hemmet snabbt måste
lämnas.

I England arbetar myndigheter och andra berörda organisationer proaktivt med
översvämningsproblematik. Det innebär att landet har en god förmåga att hantera dessa,
men en sämre förmåga att hantera andra händelser som kan föranleda en storskalig
utrymning. I det svenska projektet har flera orsaker till utrymning identifierats såsom
naturrelaterade händelser, terrordåd eller spridning av farliga ämnen. En skillnad mot
England är att svenska organisationer uppmuntras att ha en generisk planering som kan
användas oavsett bakomliggande orsak. Detta utesluter inte möjligheten att applicera
många av de goda exempel som finns i England, såsom:
 Skyddskläder, utrustning och materiel som är funktionella. Exempel är flatbottnade
båtar som kan ta sig fram i lågvatten, propellerskydd för att undvika att skräp
fastnar och snabbkopplingar på skyddsutrustning för att enkelt kunna ta loss vid
behov.
 Framtagande av tydliga ”triggers” som utgör bedömningsgrunder för att snabbt
kunna fatta tidskritiska beslut.
 Hög medvetenhet om evakuering hos såväl allmänheten som berörda
samhällsaktörer.
 Guld-, silver- och bronsnivåer för ledning och samverkan. I England är Gold
Commander en strategisk, Silver Commander en taktisk och Bronze Commander en
operativ funktion. Hjälmar med dessa färger underlättar samverkan mellan
organisationerna och undviker risken att dialog förs informella vägar på fel nivåer.
 Eskaleringsfärger som tydliggör krisnivå. I England har exempelvis Highways Agency
fem nivåer: Grönt är rutinartade insatser, gult är regional varning, orange är
regional kris, rosa är nationell varning och rött är nationell kris. Beroende på nivå
vidtas olika åtgärder. En utmaning med detta är att ha samma eskaleringsnivåer
organisationer emellan.
 Väl förberedd planering av trafikflöden på vägar som möjliggör snabb evakuering
beroende på infrastrukturen.
De delar som är applicerbara kommer att vävas in i det svenska utrymningsprojektets
vägledning.

4.c

Det svenska perspektivet på hur krissystemet fungerar och
vädersituationen 2013-2014 hanterades.

Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i
Storbritannien och att främja Sveriges intressen. Det gör ambassaden genom att ha en tät
dialog med brittiska företrädare, bland annat om samarbetet inom EU, och genom
information och samverkan med kultursektorn, företag, försvarssektorn och andra
myndigheter och organisationer.
I Storbritannien finns även representation från Exportrådet, VisitSweden, två svenska
kyrkor, Svenska handelskammaren samt många kulturutövare och journalister som

ambassaden samarbetar med. Normalt finns omkring 50 000 – 70 000 svenskar i landet, de
flesta av dessa i London. Detta är med största sannolikhet den enskilt största svenska
kolonin utanför riket.
Erfarenheter från det förebyggande arbetet
Ambassaden har krisplaner, främst med inriktning på terrordåd och pandemier.
Krisplanerna uppdateras löpande och kommer att revideras i samband med en förestående
ombyggnad av ambassaden. Test och mindre övningar genomförs då och då. I samband
med OS i London fick ambassaden extra stöd hemifrån och genomförde då även en större
krisövning. Ambassaden har ett krishanteringsrum. En del av personalen ”dubbelutbildas”
för att skapa en större uthållighet i vissa funktioner, exempelvis för att vid behov kunna
hålla ambassadens telefonväxel öppen även utanför normal öppettid.
Ambassaden är beroende av lokala myndigheter för sin information vid en kris. Kontakten
med dessa upplevs som god. Exempelvis sänder Diplomatic Protection Group (DPG) vid
Metropolitan Police ut SMS direkt till ambassaden vid händelser som berör de utländska
ambassaderna. DPG lägger också ut information till ambassaderna på en lösenordsskyddad
hemsida.
Erfarenheter från krishantering
Varken ambassaden eller konsulaten var direkt påverkade av översvämningarna.
Ambassaden följde dock utvecklingen och lade ut information och länkar till relevanta
brittiska myndigheter på sin hemsida. Ambassaden använde sig även av sociala medier för
sin kommunikation.
Ambassaden fick inte några telefonsamtal från svenska medborgare med anledning av
översvämningarna. Enligt ambassadens bedömning var anledningen till detta sannolikt att
det inte uppehöll sig några svenska turister eller andra svenska besökare i de drabbade
områdena. De svenskar som vistas stadigvarande i landet tros ha vänt sig direkt till de
brittiska myndigheterna vid behov av information eller stöd. Därför uppstod inte något
behov av stöd från ambassaden.
Erfarenheter från åtgärder och förändringar
Ambassaden kom inte att beröras av översvämningarna varför dessa inte har föranlett
några åtgärder eller förändringar.

4.d
Frivilligorganisationsperspektivet
www.floodvolunteers.uk är en web-plattform där enskilda kan erbjuda och erbjudas (oneto-one) stöd vid en översvämningssituation. Plattformen bygger på den sedan många år
befintliga plattformen www.taskhub.uk (jämför med e-bay /blocket/marknadsplats) och
konstruerades av samma team.

Behovet av denna typ av plattform uppkom i samband med översvämningarna i England
2013-2014 där myndigheterna fick kritik för att man inte på ett modernt sätt kunde
samordna de privata initiativ som ville och kunde göra en insats som ett komplement till
det som gjordes på myndighetsnivå. En orsak till detta behov från allmänheten kan vara en
förändrad struktur i samhället där den enskilde har en tendens att högre grad engagera sig i
sakfrågor istället för ett grupp- eller föreningsengagemang. Den enskilde är beredd att
stödja och engagera sig ”just in time” (punktinsats) d v s i samband med att en
samhällsstörning inträffar men inte intresserad av föreningsarbete eller motsvarande.
”Uppdraget” till företrädare från www.taskhub.uk kom i samband med en diskussion runt
myndigheternas hantering av översvämningarna i framförallt södra England (i januari 2014)
som drabbade många mindre samhällen. Uppdraget kom direkt från ”nr 10” d v s
premiärminister David Cameron. Det tog ”task-hub” teamet ca 5 timmar att bygga
plattformen för att sedan lansera den via sociala medier (Facebook, twitter o s v).
Plattformen fick stort genomslag då bl a premiärminister David Cameron ”twittrade” om
den och man hade snabbt ett stort antal ”följare” (7 milj). www.floodvolunteers.uk blev
snabbt ett verktyg för de som hade resurser att erbjuda till de som drabbats av
översvämningar. Det handlade om allt från omhändertagande av husdjur till båtar och
traktorer d v s både tjänster och materiella resurser. Websidan är anpassad så att den
anpassar sig till den plattform som användaren har och ansluter sig med (dator, smartphone
eller surfplatta). Man har hittills inte gjort någon marknadsundersökning (utvärdering) för
att ta reda på hur allmänheten har uppfattad plattformen.
www.floodvolunteers.uk är ett bra och tidsenligt webverktyg som kan användas ur ett
medborgarperspektiv och tar hand om de frågor och problem som inga myndighetsinsatser
hanterar. Verktyget är användbart i krisens alla skeden (före, under och efter). Verktyget är
ett modernt komplement utifrån att medborgarna idag inte är intresserade av
föreningsengagemang i samma omfattning som tidigare generationer men däremot att göra
punktinsatser när en samhällsstörning inträffar.
Verktyget bygger på ett helt på ett frivilligt engagemang mellan enskilda personer.
Websidan är enkel att bygga och administrera.
Det som kan ifrågasättas är kvalitetssäkring av de uppgifter som finns på websidan bl a
aktualitet, vilket man också jobbar vidare med.
Sedan kan man alltid fundera över en eventuell koppling mot de insatser som görs av de
ansvariga myndigheterna utifrån den inträffade samhällsstörningen.

Ett webbaserat system bygger även på att infrastruktur (el, tele) fungerar för att den skall
fungera och beroende på utveckling så är risken stor att ”man lägger alla äggen i samma
korg”.
Reflektioner i förhållande till det svenska krisberedskapssystemet
Ett likande verktyg inom det svenska krishanteringssystemet skulle säkert avlasta en del för
de krishanteringsansvariga myndigheterna samt utgöra en plattform för utbyte mellan
enskilda för att hantera en samhällsstörning. Plattformen bör kunna byggas upp under
liknande förutsättningar som den gjorts i UK d.v.s. på frivillig basis för att sedan
”marknadsföras” av myndigheter. En liknande plattform för Sverige borde vara anpassad
mot ”all-hazard approach” d.v.s. inte bara omfatta en specifik risk (översvämning).
I det svenska systemet ser vi att det finns tre nivåer av engagemang från frivilliga:
1. De som är engagerade via frivilligorganisationer (inkl avtalsbundna)
2. De som, då en händelse inträffat, vill engagera sig under en ansvarig myndighets
eller frivilligorganisations ledning (här bör myndigheterna i samverkan med
frivilligorganisationerna) utveckla ett system för registrering och kategorisering osv)
3. Enskildas utbyte i behov och tjänster
Det web-verktyg liknande det som finns i UK tillhör nivå 3.
Vid besök hos Cabinet Office anmäldes att förhållandet till frivilliga var något delat, men i
huvudsak positivt. Den insats från frivilliga som Cabinet Office hittills erfarit utgjorde
uteslutande av kategorier liknande 1 och 2, se ovan. Det problem som man främst
identifierade var svårigheten att koordinera med myndigheternas egna insatser. Bristen på
samordning uppfattades lägga hinder för en helt effektiv krishantering. De engelska
erfarenheterna kan sammanfattningsvis nära jämföras med de svenska förhållandena, även
med beaktande av, särskilt frivilligorganisationernas omfattande inslag och betydelse.
5. Sammanfattande analys
I UK har man delvis lyckats bygga ett fungerande ledningssystem som emanerar från
central, politisk nivå och binder samman den lokala operativa nivån. Detta möjliggör
allokering av resurser möjliggör ett fungerande informationsflöde nivåerna emellan. Sådan
informationsspridning är en förutsättning för en ökad styrning av resurser i krissituationer.
Vidare kan det även konstateras att man arbetat på lokalnivå med ett förebyggande arbete
som resulterat i att man kunnat begränsa skador. Detta speciellt när man betraktar
omfattningen av de skador som orsakades av den stora stormen 1953 som drabbade
Humberside i jämförelse med de skador som redovisades efter förra säsongens omfattande
stormsystem.

Den sammanfattande analysen kan lämpligen ta sitt avstamp i följande slutsatser dragna av
delegationen gällande vad som är av vikt för att kunna minska materiella- och person
skador.
 Att ett gott förebyggande och förberedande arbete underlättar för en utrymning
och minskar risken för skador och dödsfall (före-fasen)
 Att tydlighet i roller, ansvar och samverkan är betydande för ett snabbt och
effektivt genomförande av en utrymning (under-fasen)
 Att uppföljning och utvärdering av insatser bidrar till en förbättrad framtida
förmåga (efter-fasen)
Beträffande lärdomar dragna kring hur man ska kunna förstärka det förebyggande arbetet
utifrån de erfarenheter som drogs under besöket är det tydligt att man arbetar intensivt
lokalt och regionalt aktivt med olika förebyggande åtgärder. Detta, om man tittar på
exemplet Humberside, sker inom ramen för Local Resilience Council. Man arbetare aktivt
på att förstärka medvetenheten om den lokala översvämningsproblematiken hos såväl
allmänheten som berörda samhällsaktörer. Information sprids i skolor och hushåll
uppmuntras att göra praktiska förberedelser. Andra preventiva åtgärder är fysiskt skydd,
tekniska lösningar och samverkansforum. Slutsatser för det svenska systemet i denna
aspekt är att man bör fokusera det förebyggande arbetet på den kris som är troligast i det
regionala perspektivet (tänk översvämningar i Humberside). I Sverige kan man tänka sig att
i regioner intill älvar, där översvämningar förekommer förbereds för sådana och de som
bor i stormpinade kustområden fokuserar på stormrelaterade kriser. Att förbereda
allmänheten på en skogsbrand i södra Skåne är förmodat mindre effektivt än i Bergslagen.
Den andra slutsatsen bottnar i antagandet att när man befinner sig i krisfasen, underlättas
hanteringen av tydliga ledningsstrukturer och ansvarfördelning. Det finns mot bakgrund av
detta all anledning att överväga ett införande av ett tydligt nationellt system enligt ”goldsilver-bronze” metodiken. Detta ger tydlig struktur i insatsledning och hur resurser ska
disponeras. Det bidrar även till att förbättra informationsspridningen mellan myndigheter
och upp till politisk nivå på nationell nivå. Detta kan komma att leda till att det är lättare att
få resurser frigjorda samt ökad samordning över geografiska och myndighetsgränser.
Vidare underlättas möjligheten att få internationell hjälp, genom att det finns en större
nationell beredskap på central nivå.
Ännu en tanke kring hur man kan förbättra under krisfasen är att utveckla en tydligare
regional samverkan. Modellen med lokal-/regional resilience forums är en lämplig lösning
att titta på när man tittar på ett sådant samarbete kan gestalta sig.
En tredje beståndsdel att ta med sig från besöket rörande hur man kan förbättra styrningen,
ledning och ansvarsfördelning berör hur man ska hantera aktörer av den tredje kategorin,

dvs. sådana som vill engagera sig i en fråga och ett tillfälle utanför de gängse strukturerna.
Detta såg man bland annat i samband med branden i Västmanland under sommaren 2014.
Denna form av engagemang är att förmoda bli vanligare i linje med teknik- och
samhällsutveckling. Därför bör det funderas kring om man kan tänkas upprätta en lösning i
stil med Flood volunteers för att kunna dels fånga upp nyttigt engagemang, men även för att
strukturera frivilligengagemang på ett bättre sätt i samband pågående kris.
När det gäller utvärderingsarbetet under efterfasen, så har den utpekade myndigheten, i
detta fall EA, ansvar för att utvärdera insatsen på nationell nivå. Utöver detta sker även
kontinuerlig utvärdering inom de regionala samverksamforumen. Man har lagt stor vikt på
att utveckla lärande organisationer på det lokala perspektivet, vilket var något som speciellt
kunde skönjas vid besöket i Hull. Det var uppenbart att Humberside Fire and Resuce hade
aktivt arbetat med att analysera sin insats i samband med översvämningarna och sedan
utvecklat praktiska lösningar organisatoriskt, men framförallt tekniska sådana som
flatbottnade, transportabla båtar med skyddade propellrar. En viktig slutsats att dra av detta
är hitta former för att omvandla slutsatser från utvärderingar till tekniska och operativa
lösningar.
6. Rekommendationer
Flera av slutsatserna från besöket har redan inom ramen för evakueringsprojektet i
slutsatserna för det projektet. Projektet slutrapporterades under november 2014. Vidare
eventuella rekommendationer eller förslag kommer att tas inom ramen för SOSUV under
2015.

