MÖTESPLATS TRANSPORTER

”En kan inte
göra allt.
Alla kan göra
något.
Tillsammans
kan vi göra
mycket.”
Det blev temat för
Mötesplats
Transporter, i
Göteborg, den
11–12 november
2009.

Samverkan, samordning & samarbete
Nyckelord för fortsatt arbete
Efter tre relevanta studier samlade
Samverkansområde Transporter
myndigheter och näringen till Mötesplats
Transporter.
- Genom att knyta kontakter och skapa nätverk
kan förståelsen öka för olika roller och ansvar. De
deltagande organisationerna besitter stor kompetens som kommer till nytta för alla. Det gäller att
komma ihåg att det inte bara är en organisation
som ska verka.
Så sammanfattade Sten Wickberg en del av de två
dagarna i Göteborg.
- Det gäller att uppmärksamma de komplexa
beroendena mellan organisationer och i organisationer.
Under dagarna bjöds det på intressanta föreläsningar. Men framförallt intensiva diskussioner
kring hur transportnäringen kan bli än bättre på

Sten Wickberg.
Ordförande för
Samverkansområde
Transporter.

att förbereda sig på framtida påfrestningar.
- Den viktiga frågan är hur vi kan förbereda oss
för det som inte har hänt ännu, repeterade Sten
Wickberg avslutningsvis och påpekade vikten av
samverkan, samordning och samarbete.
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FUNGERAR DEN SVENSKA KRISBEREDSKAPEN?

”Ja, den fungerar bra - men det kan
självklart bli betydligt bättre”

Fungerar Sveriges krisberedskap?
Med den frågan inledde Helena Lindberg,
Generaldirektör på MSB, sitt anförande
under Mötesplats Transporter. Hennes
egna svar var ja, men påpekade att de alltid
finns utrymme att förbättra.
Helena Lindberg.

- I och med bildandet av myndigheten MSB
Generaldirektör för
Myndigheten för
kommer beredskapen att bli bättre. Men för att
samhällsskydd och
kunna förbereda Sveriges förmåga till kris
beredskap, MSB, sedan
hantering i hela hot- och riskskalan gäller det att
1 januari, då myndigheten
alla bär sitt ansvar och att vi kommer ihåg att
bildades.
arbetet i mångt och mycket börjar på individnivå.
MSB har en samordnande och stöttande roll, en
roll som ska fungera före, under och efter kriser, • Kommunernas förmåga behöver utvecklas, då
de spelar en stor roll för ett gott samhällsskydd
menar hon.
och en god beredskap.
Ansvarsprincipen är en viktig ledstjärna i MSB:s
Hur tydliggör vi ansvar, beroenden och mål för
•
arbetet. Alla som har ett
samhällsskydd och beredskap?
ansvar måste bära det. För
”Ansvarsprincipen förutsätter att vi
• Och till sist: Myndighetsutövningen behöver
en god krisberedskap krävs
ska samverka. Det ställer givetvis
vässas och effektiviseras. Helena Lindberg ser
det att samhällets samlade
möjligheter för detta i bland annat ekrav, inte minst på myndigheterna.”
resurser är samordnade.
förvaltning.
Helena Lindberg
En samverkan mellan myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och
individer behövs och behöver utvecklas.
Mentometerfrågan:
Fungerar den svenska krisberedskapen?
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Tveksamt
27,7%

Nej, inte alls

6,2%

Ja, hyfsat

66,2

Ja, absolut

Sex fokusområden
I en föränderlig omvärld ser MSB sex fokusområden att rikta sig in på:
• Konsekvenserna av ett förändrat klimat.
• Hur vi tar vara på samhällets samlade resurser.
Det gäller att identifiera var resurserna finns
samt att uppmärksamma behovet av offentlig
och privat samverkan.
• Hur utvecklar vi ännu effektivare samverkansoch ledningsfunktioner i hela samhället?

0%
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VÅR NYA GLOBALISERADE SÄKERHETSMILJÖ

I vår nya värld är de globala
transportflödena extremt viktiga
Tomas Ries.
Direktör för Utrikespolitiska
Institutet i Stockholm.
Tidigare bland annat
specialforskare vid
Försvarshögskolan i
Helsingfors och vice
direktör för Geneva Center
får Security Policy i
Geneve.

Direktör Tomas Ries, från
Utrikespolitiska Institutet, presenterade
en ny säkerhetsmiljö som berör oss.
Mänskligheten har rört sig från
industrialismens tidsålder till ett allt mer
utvecklat informationssamhälle.
Som med de andra stora förändringarna i
människans historia förändras våra
levnadsvillkor fullständigt - igen.
Med teknologin lever vi i en allt krympande
värld, en värld där förflyttning är nästan lika
omedelbart som spridandet av information.
Globalt flöde
Omedelbar förflyttning och utsuddandet av
gränser har lett till ett globalt flöde, där den
globala ekonomin är
beroende av globala
”Den största säkerhetspolitiska
transportsystem.
frågan är hur vi kan skydda de
Teknologin, som krympt
globala transportflödena. Kraschar
världen, gör att vi direkt
de så kraschar hela den globala
påverkas av vad som
ekonomin.”
händer i resten av värlTomas Ries
den.
- Att trygga de globala flödena är ett fundamentalt säkerhetsintresse för att trygga den
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globala ekonomin, menar Tomas Ries. De tre
fundamenten för vår säkerhet är den sociala
aspekten där där vi är beroende av fredliga
förhållanden, våra funktionella system med en
ekonomisk samt teknologisk bas och vår ekologi
med ekosystem samt naturresurser.
- Vi kan se hot mot våra fundament. Vi kan
föreställa oss interna och externa spänningar
som påverkar vår sociala tillvaro. Vi kan
föreställa oss avsiktliga attacker med olika motiv
på våra funktionella system.
Bredare säkerhetsperspektiv
- Funktionaliteten hotas också av inneboende
svagheter. Vi lever också i en växande ekologisk
stress där miljön omkring oss blir alltmer
ansträngd.
Det krävs ett bredare säkerhetsperspektiv, menar
Tomas Ries.
- En gränsöverskridande synergi är viktig för en
höjd beredskap. Vi måste trygga de globala
flödena då tanken på nationella flöden definitivt
är förbi.
Tomas Ries anser även att synergier skapas i ett
ökat samarbete mellan privata och offentliga
aktörer, där utmaningen ligger i att hitta balans
mellan ekonomisk effektivitet och säkerhet.
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TRANSPORTER SOM VERKTYG VID ATTENTAT OCH HOT

Det är väldigt lätt att komma åt
exempelvis farligt gods...

Bo Österberg.
Säkerhetspolis, med
25 år inom SÄPO.

Bo Österberg från Säkerhetspolisen ser att
vi lever i en värld där hotbilder hela tiden
förändras.
För transportnäringen är olyckor ett större
hot än terrorism. Men transporter skapar
verktyg för dem som vill använda dem
illvilligt.
- Vi har ordning och reda vid exempelvis
transporter av farligt gods, både på gott och ont
anser Österberg, då märkningar även kan
fungerar som en underlättande faktor för aktörer.

Insider-jobb
Idag utförs en stor del av brotten mot transporter
som så kallade ”insider-jobb”.
- Sårbarheter finns i alla led som har insyn transportkedjan.
- Kriminella är skickliga på
”Vi kan inte skydda oss till 110
procent. Men vi kan samverka för att att få reda på den inforförbereda oss mentalt, på lång sikt.” mation som behövs för att
utföra brotten, säger Bo
Bo Österberg
Österberg.
- Det handlar om att nyckelpersoner i exempelvis
transportföretag påverkas.
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6,1%

27,3%

33,3%

Mycket

Något

27,3%

En hel del

Lite

Mentometerfrågan:
Hur bekymrad är du för terroristangrepp på
transportnäringen?

Inte alls

Medvetandegöra svaga länkar
Vad kan då angripas? Attentat mot farligt gods är
ett tänkbart scenario och det gäller att tänka på
var transportvägarna för farligt gods går.
- Tänket börjar komma, men tillgängligheten är
fortfarande ett problem. Det gäller att medvetandegöra de svaga länkar som finns i våra
system, menar han.
- Hotbilden är som sagt föränderlig, vi vet inte hur
den ser ut om 5–10 år.
- Men genom samverkan och framåtseende
förberedelser kan hjälpa oss att hitta rätt tankesätt
för framtiden. Det är viktigt att komma ihåg att vi
aldrig kan skydda oss till 110 procent, men att vi
alltid kan bli bättre.

6,1%
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PANELDEBATT

Vi måste förbereda oss för att det
oförutsägbara händer

Hur möter vi de internationella hoten?
Hur ser vi till att vi har den beredskap som
behövs för att hantera krissituationer?

individernas ansvar om att täcka upp hål och
brister somNEJ
kan finnas.

Palett av åtgärder
Åter igen återkom Helena Lindberg till frågan om
samverkan, att en palett med åtgärder finns
planerade av MSB men att mer behövs.
Bo Österberg höll med och påminde om att alla är
en del av sammanhanget, att tänket ”det här fixar
myndigheterna” inte kommer att fungera i
verkligheten.
Slutligen såg Helena Lindberg det som ytterst
viktigt att risk- och sårbarhetsanalyser görs
”Händer inte oss”
ordentligt och att verksamheterna själva ska bära
Bo Österberg påpekade att vi i Sverige lever i en det ekonomiska ansvar som förberedelserna
annan medvetenhet än på många andra håll i kräver.
världen. Vi håller fortfarande kvar vid tron att
”det händer inte oss”.
I exempelvis England, där
” Det är nytt för oss att tänka det
man i årtionden levt nära
otänkbara. Vi måste vara mentalt
med konflikten på Nord- Mentometerfrågan:
förberedda på att det oförutsägbara
ska ta det största ekonomiska ansvaret för
irland, har samhället i stort Vem
händer.”
skydd mot terrorism?
en helt annan medvetenhet.
Tomas Ries
Helena Lindberg höll med
och återupprepar vikten av att tänka till innan
50,8%
krisen blir verklighet och bygga upp en beredskap.
33,8%
Kunskapen och till och med tänkbara utbildningar
i att hantera svåra situationer, en uppgift som
Helena Lindberg säger att MSB ser som en del av
7,7%
7,7%
sitt ansvar.
Hon fortsatte med att tala kring de enskilda
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Annan

Näringen

EU

Staten

I konferensens första paneldebatt deltog Helena
Lindberg, Tomas Ries och Bo Österberg.
Helena Lindberg inledde diskussionen med att
påpeka att attacker aldrig kommer att upphöra så
länge vi är beroende av våra vitala livsssystem.
Enligt Tomas Ries är det viktigt att kunna ta emot
smällen utan att allt för mycket panik uppstår, att
vi kan återhämta oss och ta oss vidare.
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DEN ORGANISERADE KRIMINALITETENS ANGREPP

Det går inte att skylla på varandra
- vi måste arbeta tillsammans
Per-Arne Nilsson, kriminalinspektör vid
länskriminalpolisen i Västra Götaland,
ställer frågan: Vem bär ansvaret?
- Det är inte polisen som ensamma ska ansvara för
säkrare transporter utan hela kedjan av berörda
måste samverka för att minska angreppen mot den
tunga trafiken i Sverige idag, menar han.
Stort mörkertal
- Brottens natur ändras och ett stort mörkertal gör
att transparensen inte är så god som den bör vara.
En lätt åtkomlighet, liten upptäcktsrisk och ett lågt
straffvärde är några av orsakerna till att brotten
begås, anser Per-Arne Nilsson.
En undersökning visar på att värdet på stulet gods
från transporter i Sverige uppgick till ungefär
2 miljarder kronor under 2008.
Ansvaret för att motverka stölderna är gemensamt. Redan nu har en rad kommuner ingått i en
samverkan för att vidta åtgärder. I Jönköping,
Göteborgsregionen och Helsingborg vidtas
åtgärder för att stävja problemen. Polisen fungerar
då som en stödjande källa av kunskap och
kompetens.

Efterfråga säkerhet
För att utveckla en för attacker mindre sårbar
transportnäring i Sverige
”Varför kan man öppna en modern
måste flera aktörer efterlastbil med en nyckel från 1500-talet? fråga ökad säkerhet.
- Utebliven satsning på
Det går ju inte ens att komma in på
säkerheten beror, enligt Persitt hotellrum på det sättet.”
Arne Nilsson, idag på att de
Per-Arne Nilsson
olika aktörerna skyfflar över
ansvaret på andra delar av ledet. Men ansvaret är
än en gång gemensamt och alla bör dra sitt strå till
stacken.
- Det gäller att hitta lösningar då de åtgärder
som vidtas idag inte är tillräckliga.
2008 riktades 81 procent av brotten mot
oskyddade transporter.
- Det gäller för transportköparna att
efterfråga säkerhet och det gäller för
transportsäljarna att erbjuda säkerhet.
Alla sorters gods
Det som stjäls är inte bara kapitalvaror.
Visserligen är hemelektronik och
datorer åtråvärt byte. Men det stjäls
även helt annat gods också:
Livsmedel, tvättmedel, alkohol och
kläder står också högt i kurs bland de
kriminella gäng som ofta ligger bakom stölderna.
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Per-Arne Nilsson.
Kriminalinspektör från
länskriminalpolisen i Västra
Götaland. Arbetar
tillsammans med många
för att minska angreppen
mot transportnäringen.
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SÄKER OMBORD OCH I HAMN - SÅ SKYDDAR VI GODS OCH PERSONER

Åtgärder för att skydda sjöfarten
mot avsiktliga olagliga handlingar

Olof Lindh.
Senior Ship Surveyor för
Transportstyrelsen,
Sjöfartsavdelningen.
Arbetar idag med
besiktning av fartyg och
rederiers
säkerhetsorganisationer,
samt hamn- och
fartygsskydd.

Sjöfartsskyddet är idag ett starkt reglerat
område runt om i världen. Olof Lindh
berättade om Transportstyrelsens roll i att
åstadkomma säkrare transporter.
För att inte rubba viktiga transportflöden ser
Transportstyrelsen till att regler och förordningar
efterföljs.
En viktig lagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2004.
Den internationella ISPS-koden (International
Ship & Port Facility Security Code) reglerar vad
som gäller sjöfartsskyddet gällande fripassagerare,
smuggling, piratattacker, olagliga handlingar,
vardagskriminalitet och terroristattacker.
Enligt ISPS-koden är det inte tillåtet med vapen
ombord på fartyg, utan skydden består ofta av
brandslangar eller ljudvapen som avger
högfrekventa signaler för att avskräcka sådana som
försöker ta sig ombord.
Transportstyrelsens sjöfartsavdelning är verksamma med inspektionsområden i Stockholm,
Göteborg och Malmö, med mindre kontor i
Sundsvall och Kalmar.
Samverkan viktigt
Även för Transportstyrelsen är samverkan mycket
viktigt. Ett nordiskt utbyte är etablerat för att
gemensamt komma överens om regeltolkningar.
Regelverken är verktyg för att säkerställa att
skyddsåtgärder finns enligt de krav som ställs idag.
Olof Lindh anser att sjöfartsnäringen idag är på
gränsen av vad den tål i form av säkerhetsåtgärder.
Stort ansvar
Transportstyrelsens ansvar är att utföra besiktning,
inspektion och certifiering av nationellt tonnage.
Man utför värdstatsbesiktningar enligt EUdirektiv, där även skyddsåtgärder kontrolleras.
Man utför även hamnstatskontroller.
I Sverige granskar Sjöfartsavdelningen skyddsutredningar på fartyg och i hamnar, samt
certifierar svenska fartyg och godkänner svenska
hamnanläggningar.
Samverkan för säkerhet
Enligt EU-direktiv innebär sjöfartsskydd kombinationer av åtgärder som syftar till att skydda
sjöfarten och hamnanläggningarna mot hot om
avsiktliga olagliga handlingar.
I Sverige samarbetar Transportstyrelsen med
Rikspolisstyrelsen, Tullen, SÄPO och Kustbevakningen genom samverkansplaner och
gemensamma övningar.
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PANELDEBATT

Ansvaret är en gemensam fråga
- det är nödvändigt att ställa krav

han efterlyser tuffare tag samt ett ökat ägaransvar i
linje med Hans Fahléns åsikt. Johan Lindström ser
att det finns mycket att göra men det är oklart om
vem som i slutändan bär ansvaret för att
NEJ
Deltagare var politikern och debattören Anders G åstadkomma
säkrare transporter.
Högmark, kriminalinspektör Per-Arne Nilsson,
Hans Fahlén, Länsförsäkringar, Olof Lindh, Duckar för ansvaret
Transportstyrelsen samt Johan Lindström, VD Per-Arne Nilsson ser ansvaret som en gemensam
Sveriges Åkeriföretag.
fråga, en fråga som allt för många duckar för idag.
Diskussionen inleddes med – Vi löser inte problemen med att låta polisen stå
”Frågorna som bör ställas är: Gör
Anders G Högmarks påpe- med Svarte Petter i slutändan, utan det som är fel
man rätt saker på rätt sätt? Och får
kande om att frågorna som måste åtgärdas tidigare, säger Per-Arne Nilsson.
man resultat av insatserna?”
bör ställas är om rätt saker En viktig aspekt som diskuterades är lastbilsAnders G Högmark
görs på rätt och om man får tillverkarnas ovilja att följa de tekniska säkerhetsresultat av insatserna. Enligt Anders G Högmark framsteg som gjorts i personbilsbranschen.
ska man vinna erfarenheter och därefter justera Johan Lindström anser att incitament behövs från
åtgärderna enligt vad som fungerar.
exempelvis försäkringsbolagen för att stimulera ett
Enligt Hans Fahlén bör högre krav ställas på den ökat säkerhetstänk. Han ser att det är nödvändigt
som äger godset. Han anser att ägaren ska ha att komma till rätta med problemen då trafiken på
ansvaret för hur godset transporteras. Johan våra vägar hela tiden ökar.
Lindström anser att regleringen inte följs upp och

27,3%

Ja

9,1%

0%
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3,6%

Tveksamt

Antagligen

Nej

36,4%

Ja

27,3%

Mentometerfrågan:
Gör näringen tillräckligt mycket
för att skydda transporterna?

Tveksamt

Antagligen

Mentometerfrågan:
Gör polisen tillräckligt mycket för att skydda
transporterna?

25,5%

Nej

Konferensens andra paneldebatt tog upp
frågan om samhället agerar tillräckligt för
säkrare transporter.

70,9%
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OM MEDIA PÅSTÅR ATT DET ÄR KRIS - DÅ ÄR DET KRIS

Vilken roll planerar ni att spela i
massmedias drama?
Media fungerar som grekiska dramer
hävdar Niclas Härenstam och berättar om
den klassiska uppbyggnaden med
identifieringen av en skurk, ett offer och en
hjälte.

Niclas Härenstam.
Nytillträdd extern kommunikationschef för
Banverket. Har varit
presschef för SAS samt
LFV Arlanda och Bromma
flygplatser i sammanlagt
drygt tio år. Fungerar
också som medietränare
vid krisutbildningar. Har en
bakgrund som journalist.

Ibland är kriser väldigt närvarande och högst
personlig trots att vi inte ser någon i vår närmaste
omgivning. Det är genom medias idag nästan
reflexmässigt omedelbara rapportering som kriser
kommer oss nära. Och om media påstår att det är
kris - då är det kris.
Tilldelade roller
Media har en förmåga att hitta skurkarna, offren
och hjältarna och har man väl tilldelats en roll i
dramat med journalisterna
”Det krävs ett gott förtroende för att som regissörer är det svårt
någon ska lyssna och lita på oss. För att byta roll. Det betyder att
det gäller att kunna föratt få förtroende måste man känna
bereda sig för synlighet i
varandra.”
media. Vardagsarbetet genNiclas Härenstam
temot medier är en viktig
del i förarbetet och ett gott förhållande till journalisterna före en kris kan vara guld värt.
Media vill även ha saker och ting på ett snabbt
och enkelt sätt.
- Vi människor tänker i treklanger, vilket gör det
lättare för oss att minnas tre saker än fyra, eller två
för den delen. Det är ingen slump att det heter
”för det första... för det andra... för det tredje.” En
effektiv treklang kan vara ett verktyg för att
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kommunicera ett viktigt budskap också gentemot
media.
Speglar människans natur
Journalistiken är förutsägbar och är egentligen en
spegelbild av det mänskliga psyket. Spegelbilden
visar tydligt vårt fascination över dåliga nyheter
som gång på gång kittlar vår nyfikenhet. Dåliga
nyheter är, i den av naturen optimistiska
människans vardag, oväntade.

Enkel tumregel
Som en checklista i beslutssammanhang där
informationsaspekten behöver beaktas kan man
använda det som Niclas Härenstam kallar ”informatörens etiska regler”. Tre frågor ska då ställas:
Är beslutet lagligt?
Känns det bra i magen?
Vill jag se det på TV ikväll?
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HOTET MOT DRIVMEDELSFÖRSÖRJNINGEN

Elavbrott i en bråkdels sekund kan
stänga ner ett raffinaderi

Michael Löw, koncernchef och VD för
Preem, berättade om drivmedelsförsörjningen i Sverige, samt vilka villkoren är om
transporterna eller raffinaderiverksamheten skulle avbrytas.
Preem är Sveriges största leverantör av drivmedel. 50 procent av Sveriges leveranser sköts av
företaget idag. Av vårt totala energibehov i
Sverige, uppgår 30 procent av oljeprodukter.
Sjötransporter spelar en mycket viktig roll. 80
procent av den olja som raffineras på Preems
anläggning i Lysekil kommer från Ryssland.
Preems raffinaderi i Göteborg får sin olja från
Nordsjön där tillgången beräknas vara slut till
2030.
För att trygga försörjningen av drivmedel i Sverige
finns, enligt internationella regler, lager som täcker
90 dagars förbrukning.
Hoten mot drivmedels”Olyckor är sällsynta men kan
försörjningen är främst
medföra mycket långvariga
olyckor, men även andra
driftstopp.”
störningar som påverkar
Michael Löw
flödena till Sverige. Skulle
våra raffinaderier drabbas av driftproblem, finns
det depåer som relativt snabbt kan ta emot
drivmedel från exempelvis Rotterdam.
Beroende av el
Raffinaderierna har kapacitet att fungera vid
exempelvis större sjukdomsbortfall bland personalen, men är direkt beroende av tillgång till el.
Ett avbrott på en bråkdels sekund stänger ner hela
raffinaderiet.
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Michael Löw.
Koncernchef och VD på
Preem sedan 2003.
Har dessförinnan arbetat
27 år för det amerikanska
energibolaget
ConocoPhilips.

En stor del av reservkraftskapaciteten i Sverige
bygger på dieselaggregat, något som Michael Löw
utpekar som en möjlig svaghet vid större kriser,
även om försörjningsstrukturen idag är rätt så
flexibel. Strömavbrotten är det största problemet,
men försörjningen kan kompenseras relativt
snabbt oavsett orsak. En större, långvarig
internationell kris kan dock orsaka kraftiga
prisstegringar och allvarliga störningar i
drivmedelsförsörjningen.
Största hotet
Som det största hotet för drivmedelsbranschen ser
dock Michael Löw klimatförändringen.
Uppvärmningen kommer att fortsätta och ett ökat
behov av biobränsle är väl synligt. Preem bidrar
med högkvalitativa och miljöanpassade fossila
bränslen, men även bioraffinering. Skogen kan
också vara en källa för att öka försörjningstryggheten genom utveckling av grön diesel.
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WORKSHOP PANDEMI

Genom risk- och
sårbarhetsanalyser
ser vi bristerna
Workshopgruppen Pandemi hade sin
utgångspunkt i pandemistudien från 2006
och de kontinuitetsplaneringar som bör
göras.
Diskussionen kretsade kring hur kontinuitetsplanering genomförs av myndigheter, företag
och organisationer idag. Det diskuterades hur det
går att identifiera nyckelbefattningar och vad
som är samhällsviktig verksamhet.
Ett axplock ur anteckningarna:
• Det är den egna verksamheten som ansvarar
för att definiera vad verksamhetens
nyckelbefattningar är. Detta kan göras
exempelvis genom RSA.
• Se till att vi har extra resurser, såsom
pensionärer och frivilligorganisationer som
kan ersätta den personal som är sjuk. Den
personal som finns får arbeta övertid och
personalrotation är viktigt.
• Andra regioner kan hoppa in om den egna
regionen är svårt sjuk. Inventeringar hjälper
att peka på gemensamheter.
• Förberedelser: vilka resurser kan användas
gemensamt? Det gäller att komma överens om
resurserna genom avtal innan utbrott.
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• Den egna organisationen bör göra
prioriteringar i förväg av nyckelbefattningar.
• Beredskapsavtal med entreprenörer angående
busstrafik över hela länet. Sjukresor är viktiga
för samhället, vad har gjorts här? Har gjort
vad som kunnats men förarna är inte
prioriterade för vaccinering.
• Utveckla arbetet med standard för
kontinuitetsplanering, i och med detta finns
förutsättningar att skapa samverkan/samsyn
kring området.
• Ibland är RSA inte INNE i verksamheten utan
den görs för att den ska göras enligt lagen.
• Kopplingen/likheter mellan RSA och
kontinuitetsplanering borde stärkas/
förtydligas. Syftet med RSA måste bättre
kopplas ihop med varför/resultat/syfte.
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WORKSHOP SNÖKAOS

En gemensam bild
ligger som grund
för kloka beslut
Workshopgruppen Snökaos diskuterade
kring Göteborgsstudien 2004, med fokus
på en gemensam lägesbild, krisledning
och samverkan samt informationssamordning.
Slutsatsen i workshopen blev att en gemensam
bild av risker och sårbarheter är grunden för allt
vidare arbete.
Ett axplock ur anteckningarna:
• Vem leder inom det geografiskt drabbade
området?
• Det saknas idag ett regionalt operativt ansvar
men det har blivit bättre sedan Snökaosstudien genomfördes 2004.
• Generellt sätt är det lättare att samverka med
näringslivet i mindre län. Men näringslivet blir
allt svårare att få med i arbetet. Näringen vill
gärna se en vinstmöjlighet för att ställa upp.
• Elförsörjningen har blivit betydligt tryggare
sedan stormen Gudrun tack vare
elnätbolagens insatser.
• Det som inte klaras av är viktigare att redovisa
än det som klaras av. Viktigt att få en
gemensam bild av vilka risker och sårbara
förhållanden som råder.
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• Fördelning av resurser mellan län sker genom
samverkan och överenskommelser.
• Hur tyder vi krisberedskapsförordningen
tillsammans? Talas samma språk? Vilka nivåer
ska man utgå ifrån vid exempelvis gällande
klimatförändringar och ändrade flöden och
vattennivåer?
• Satsa på övning och utbildning, mindre sådana
men oftare.
• Det är viktigt att få till nätverk och
arbetsgrupper för att kunna arbeta med
frågorna. Att få ett ansikte och veta vem det är
man ska vända sig till vid en händelse är
viktigt och en nytta från ledningsövningar.
• Hur kan privat-offentlig samverkan utvecklas?
• Morot för näringslivet att få vara med och ta
fram skall-kraven.
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WORKSHOP TERROR

Nätverk är nyckeln
till att skapa en
gemensam lägesbild
Diskussionen i workshopgruppen kring
terrorism hade sin utgångspunkt i en
gemensam lägesbild. När behövs den?
Diskussionen ledde till ett enande kring att nätverk och hur viktiga de är för att kunna skapa en
gemensam lägesbild.
Det är också viktigt att resonera kring om fler
aktörer ska engageras i nätverken.
Ett axplock ur anteckningarna:
• Svårt att över huvud taget få till stånd en
gemensam lägesbild. Vi måste lära oss hantera
detta.
• Att ha en gemensam utgångspunkt över tid.
Olika uppgifter kan då lösas parallellt.
• Olika aktörer har egen lägesbild. Slå ihop
dessa till samma system.
• Sammanställa berörda aktörers bild för
fortlöpande samordning. Förutsätter färdiga
nätverk.
• Gemensam utgångspunkt trots motstridiga
uppgifter över händelseförlopp.
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• Svårt uppnå gemensam lägesbild. Inom
distribution måste flera led i kedjan involveras.
Konkurrensförhållanden kan vara hämmande.
• Lsty: Plan kommunicerad med län kommuner
och näringslivsföreträdare. Lsty en arena för
diskussioner.
• Ekonomiska realiteter styr möjligheter till
samverkan för vissa, framförallt mindre
aktörer.
• Aktiva nätverk ger goda möjligheter till
samverkan.
• Rätt info nödvändig gentemot behovet för
egna insatser i sammanhanget.
• Gott exempel på samverkan finns inom
oljebranschen.
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SAMMANFATTNING

I 11 PUNKTER
Mötesplats Transporter var en början på ett fortsatt arbete.
En upplevelse och en erfarenhet att ta med sig till sina
organisationer för att sprida vidare och ta initiativ
för framtiden.
Utöver att nätverket inom Samverkansområde Transporter utvecklades kan vi
identifiera tio punkter, som kan utgöra inriktningar i det fortsatta arbetet.
1. Aktiva nätverk
Nätverk är inte statiska, de behöver byggas och vårdas. Ett gott nätverk är en
källa till kunskap och en grund för samarbete vid svåra situationer.
2. Samverkan mellan aktörer
Det gäller att hitta sätt att samarbeta effektivare med dem vi har i vårt nätverk.
Vi behöver också se oss omkring. Vilka aktörer kan vara viktiga att samverka
med?
3. Synergi
Genom flexibel samverkan kan vi ta del av varandras kunskap och resurser.
Ensam är inte stark och vi kan nå ännu längre genom att dela med oss.
4. Ansvar
Vi måste öka förståelsen för olika roller och ansvar. Alla måste bära sitt ansvar,
både i djupaste fred som under kriser.
5. Analyser
Väl genomförda risk- och sårbarhetsanalyser är grunden för en god samverkan i
kriser. Vi behöver veta vilka riskerna är och hur vi kan påverka dem.
Analysarbetet behöver utvecklas.
6. Värdera insatser
Görs rätt saker på rätt sätt? Får vi resultat av de insatser vi genomför? Det är
viktigt att bygga in en vana att omvärdera våra insatser för att kunna utvecklas.
7. Utveckla medvetenhet
Vi behöver förbereda oss på det otänkbara. Genom övningar och utbildningar
kan vi höja vår beredskap.
8. Samspelet med media
Hitta ett sätt att arbeta med journalister även i vardagen. Då står vi stadigare i
svåra situationer.
9. Tänka säkerhet
Säkerhet ska genomsyra våra verksamheter, alla kan göra något.
10.Tydliggöra mål
Hur vet vi vilka som är miniminivåerna för samhällsskydd och beredskap?
11.Nu - och inte sen...
Till sist: Vi ska inte träffas om några år och stå kvar på samma ställe och vi ska
inte vänta på att andra tar initiativet. Det här arbetet kan påbörjas hos var och
en. Nu.
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Mötesplats Transporter i Göteborg, november 2009, arrangerades av
Samverkansområde Transporter.
Här möttes representanter för myndigheter och näringen för att
tillsammans lära mer och följa upp de tre studier kring sårbarhet och
krishantering som Samverkansområde Transporter tidigare genomfört.
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