Hur gör vi när
hjulen slutar rulla?

Rapport från Mötesplats
transporter 2013

Denna skrift är en sammanfattning av vad som sades och gjordes på Mötesplats Transporter
i Umeå den 20 och 21 februari 2013.
Arrangörer var Energimyndigheten, LFV, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Näringslivets säkerhetsdelegation, Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.
Skriften har producerats av Abeba + RÖD i Växjö.
Foto: Lars Edqvist, Ronny Östling, iStockphoto, Shutterstock, Foap, Länstrafiken i Västerbotten mfl.
Mentometeromröstningarna gjordes med hjälp av AV-huset i Solna.

Är samhällets beredskap god?
Per Albin Hansson myntade uttrycket ”Vår beredskap är god”.
Hur är det egentligen? Är samhällets beredskap god?
Ja, absolut

17,5 %

Tveksamt					
Nej, inte alls		

65 %

17,5 %

Detta är resultatet av en omröstning med hjälp av mentometer bland
deltagarna i Mötesplats Transporter. Under de två dagarna gjordes en
rad ytterligare undersökningar om beredskap och transporter. De kommer att presenteras i den här skriften.
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Vi måste samverka
för att våga ta risker

– Svensk krishantering bygger på
samverkan, säger Anders Backman, Samverkansområdet
Transporter.
– Vi måste våga ta risker,
säger Sören Berggren, Näringslivets Säkerhetsdelegation
– I en kris ska vi stödja
drabbade kommuner och andra
aktörer, säger Christer Papmehl,
Länsstyrelsen i Västerbotten.

Ingen kan ensam avvärja eller
hantera en kris. Därför behövs
det olika forum för samverkan.
– Vi förebygger genom att
bygga upp kunskap, planera och
samverka för att upprätthålla
samhällsviktig transportverksamhet, säger Anders Backman.
Utmaningar är att öka kunskapen och att avsätta resurser för
arbetet. En stor utmaning är att
öka näringslivets medverkan i
detta arbete.
För detta finns Näringslivets
Säkerhetsdelegation, NSD.
– Vi är 700 organisationer med
1 000 kontaktpersoner. Näringslivet måste våga ta risker. Därför
har vi skapat nätverket för lönsam
riskhantering, berättar Sören
Berggren, NSD.

Samverkansområde
Transporter, SOTP
I Samverkansområde Transporter
ingår Energimyndigheten, LFV,
Sjöfartsverket, Trafikverket och
Transportstyrelsen. Dessutom
medverkar representanter för
försvarsmakten, länsstyrelser,
landsting och kommuner. Ett
samarbete finns också med
Transportindustriförbunder och
Sveriges åkeriföretag.
SOTP arbetar för att samhällets
behov av transporter ska klaras
vid en kris.
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Näringslivets Säkerhetsdelegation arbetar brett med frågor
som opinionsbildning, kurser och
konkreta projekt. Arbetet innefattar också att förebygga brott. Det
går att läsa mer på www.svensktnaringsliv.se/nsd.
Det geografiska ansvaret för

transporter i en kris finns hos
länsstyrelserna.
– Vi ska särskilt ansvara för
att en samlad regional lägesbild
ställs samman vid en kris, säger
Christer Papmehl, Länsstyrelsen i
Västerbotten.
Information är en viktig del i
länsstyrelsernas arbete och en
förutsättning för samverkan.
Länsstyrelsen ska förmedla en
lägesbild till alla berörda.

Vi måste avväga vilka risker vi tar
Många risker kan avvärjas genom
en extrem försiktighet. Om
hastigheten på vägarna skulle
begränsas till 10 kilometer i
timmen skulle olyckorna bli få.
Andra risker kan undvikas.
– Alla har ett ansvar för att inte
ge sig ut på en 30 mil lång bilresa
utan ytterkläder om SMHI har
gått ut med en klass 1-varning,
säger Edward Riedl, riksdagsledamot (M) och med i Riksdagens
trafikutskott.

Edward Riedl konstaterar att
transporterna ökar i Sverige. Det
gäller såväl arbetspendling som
godstransporter.
– Arbetsregionerna
växer och många
får längre till
jobbet. Om
transporterna
stannar så
stannar även
arbetsplatserna. Att
klara arbetspendlingen
även i en kris är
en av många utmaningar, säger han.
En annan utmaning är
att klara arbetspendlingen och
samtidigt miljömålen.
– Kollektivtrafiken är nyckeln
till detta. Vi måste fördubbla kollektivtrafiken för att rädda stadskärnorna från en ökad bilism,
anser Edward Riedl.
Av miljöskäl måste också utsläppen från godstrafiken minska.
– Bara sju procent av lastbilstransporterna kan ersättas med
järnvägstransporter. Därför
arbetar vi bland annat med att
öka godsmängden på varje lastbil.
Vi tittar också på möjligheten
att elektrifiera delar av vägnätet,
säger Edward Riedel.
Han medger att både röda
och blå regeringar har eftersatt
underhållet på järnvägsnätet
och lovar en stor satsning på att

renovera järnvägsnätet. Genom
en relativt hög tillväxt har vi
pengar att göra satsningar andra
länder inte har råd med.
– Men det kommer
att bli värre innan
det blir bättre.
En vanlig
fråga är om

avregleringar
och krisberedskap kan
fungera.
– Mitt svar
är kort och gott
ja, säger Edward
Riedl.
Han anser att Sveriges
krisberedskap är god och ställer en motfråga när det gäller
påståendet att det är tveksamt om
samhällets beredskap är god:
– Vem har bättre koll?
Den största bristen han ser är
att människor förlitar sig på samhället och avstår från att tänka
själva.
– Det går inte att ge sig ut i oväder dåligt förberedd och tro att
någon annan ska ta ansvaret.

Infrastrukturpropositionen
• 522 miljarder kronor satsas.
• Ett robust transportsystem
skapas.
• Sveriges konkurrenskraft stärks.
• Kapaciteten på järnvägen ökar.
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Dumt att blunda för problemen
– om hoten i en global värld
Om inte transporter och andra
vitala samhällsfunktioner fungerar är det stor risk att vi alla
förvandlas till vilddjur. Det anser
Tomas Ries, forskare vid
Försvarshögskolan.

Tomas Ries,
Försvarshögskolan
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Ska vi bygga murar för maximal

säkerhet eller ska vi låta allt flöda
fritt? Tomas Ries har studerat
globala säkerhetsfrågor i över 30
år. Hans svar är att vi behöver en
växelverkan mellan murar och
fritt flöde.
Det vitala systemet för vårt liv
på jorden har flera nivåer. En
social nivå som handlar om
människans säkerhet. En
funktionell nivå, där
det handlar om teknik
och ekonomi. I basen
finns en ekologisk
nivå, där det handlar
om de grundläggande
förutsättningarna för
liv.
Det är lätt att tro att
hela världen är delaktiga i
globaliseringen, men så är det
inte.
– Ser vi till dem som är verkligt
globala med extremt god ekonomi
talar vi bara om cirka 0,1 procent
av världens befolkning. Om vi
räknar med den medelklassvärld
där många av oss svenskar lever,
så kommer vi upp till 15 procent
av världens befolkning, berättar
Tomas Ries.

Fortfarande lever 65 procent av
världens befolkning i förmoderna
samhället. Dit räknas länder som
Kina, Indien, Angola och Zaire.
De stora skillnaderna skapar
givetvis spänningar.
Resultatet kan bli politisk extre-

mism, sociala problem, korruption, flyktingströmmar, organiserad brottslighet och revolutionära
rörelser.
– Trycket på att ta sig in i informationsnätverken ökar också som
vi har sett på senare tid, säger
Tomas Ries.
Vi ser nya hot som pandemier,
råvarubrist och nygamla som
piratverksamhet. Men också möjligheter som ny teknisk utveckling och en mer fredlig utveckling
som ett resultat av ökat välstånd.
Vart är vi då på väg?
– Det är farligt att tro att vi vet
vart vi är på väg. Å andra sidan
är det dumt att blunda bara för
att det är dimmigt, anser Tomas
Ries.
Några tendenser är i alla fall
tydliga:
• Vi upplever en växande social
turbulens.

På vad sätt skiljer sig sjöfartens
förutsättningar från andra trafikslag
när det gäller risker och riskhantering?
– När det gäller fartyg så finns
strikta internationella regler för
risker som kan hända det
individuella fartyget vad gäller
utbildning av personal och
utrustning ombord. Det kan vara
för brand, evakuering och annat.
Det finns också krav på kvalitetssystem med en lägsta nivå, säger
Anders Klingström, Sveriges
hamnar.
– Sjötransporter övervakas
kontinuerligt också, ute till havs
med hjälp av transpondrar på
varje fartyg och i inre farleder med
radar. Det finns också krav på att
varje transport ska vara förhandsanmäld till europeiska sjösäkerhetsbyrån. Om något händer finns
en viss förberedelse att ta hand
om följderna, främst oljesanering.
– En skillnad är också en mindre
känslig infrastruktur.

• Mer transnationell stress leder
till mer brottslighet och mer
revolutionära rörelser.
• Nya starka aktörer dyker upp
snabbt i globala sammanhang.
Ett exempel är en ekonomisk
stormakt som Google.
• Samhället blir mer komplicerat och samtidigt mer
oförutsägbart.
I det läget är det ändå en fördel
att ha kunskaper om omvärlden.
Tomas Ries anser att det allvarligaste på lång sid är hotet mot de
ekologiska systemen. På kort sikt
är det allvarligaste de ekonomiska
systemens brist på hållbarhet.

Vad kan då göras för att hantera
de nya hoten?
– Vi behöver ett brett säkerhetstänkande, säger Tomas Ries.
• Kända risker kan vi klara genom
planering.
• Överraskande risker klarar vi genom att vara snabba och rörliga.
• Okända risker klarar vi genom
resiliens, förmågan att uthärda
förändringar.
– När förändringarna är snabba
behövs flexibilitet. De som överlever stora förändringar är inte
de smarta och starka utan de som
har en god förmåga att anpassa
sig, säger Tomas Ries.

Vilka likheter finns?
– Att samordning, samordning,
samordning kan bli än bättre från
alla aktörer.
Vad ska du göra när du kommer
hem med anledning av vad du lärt
på mötesplatsen?
– Kanske fundera än mer på hur vi
kan upprätthålla hamnverksamhet
vid en kris i en enskild hamn. Vi är
ju inte så många och alla känner
alla. God erfarenhet finns från
raset i Munkedal för några år
sedan. Då Lysekils hamn blev
avsnörd och Uddevalla hamn tog
hand om kunderna under tiden.

Mentometerfråga
Allt mer av det som traditionellt har hanterats av det offentliga läggs ut på
privata aktörer. Har ansvariga myndigheter koll på kvalitet, resurser och ansvarsförhållande i samhället?
Ja, absolut

5%

Delvist						
Tveksamt		
Inte alls

5%

63 %

27 %
Anders Klingström, Sveriges hamnar.
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Falu kraft kan hindra gamla från att f

En iskall fredagseftermiddag tog
oljan slut på ett äldreboende i
Svartnäs i Faluns kommun.
Fastighetsägaren var försvunnen. Utan påfyllning var det risk
att de gamla skulle frysa ihjäl.
Då föddes idén om Falu kraft, en
lista med cirka 450 aktörer.

Falun
Antal invånare: 57 000, varav
34 000 i tätorten.
Residensstad i Dalarnas län.
Delar av staden finns med på
Unescos världsarvlista.
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Det var två fredagshändelser som
ledde fram till att Falun idag är
en kommun med en ovanligt god
beredskap för det oväntade.
Förutom äldreboendet som
hade slut på eldningsolja var det
60 lägenheter i Sågmyra som hade
slut på pellets och behövde 20 ton
en fredagseftermiddag.
– Gemensam nämnare är privata fastigheter i glesbygd. Ägare
och driftpersonal var spårlöst
försvunna och någon konkursförvaltare var inte utsedd, berättar
Jan-Åke Holmdahl, säkerhetssamordnare i Faluns kommun.
I det läget stod han inför två
alternativ:
• Att evakuera de boende och låta
husen frysa sönder.
• Att skaffa bränsle, transport och
driftpersonal.
Även om det inte gick att uppfylla
reglerna för upphandling till 100
procent valde Jan-Åke Holmdahl
det senare alternativet. Innan
fredagen hade gått över i lördag

Jan-Åke Holmdahl, Faluns kommun.

hade han lyckat ordna fram både
bränsle och transport.
– Vi insåg då att våra normala
rutiner, avtal och kontaktlistor
inte fungerade vid snabbt uppkomna händelser. Vi måste
tänka i nya banor, säger Jan-Åke
Holmdahl.
Kommunens frivilliga insatsstyrka, FRG, fick i uppdrag att
kartlägga kompetenser och
resurser av skilda slag inom kommunens gränser. Ledstjärnan var
vardagsnytta.
En person fick arbeta heltid under ett år med projektet som kom
att kallas Falu kraft.

tt frysa

Emelie Eriksson Thörnell, Combitech

Idag är Falu kraft en virtuell organisation med cirka 450 aktörer.
Listan hålls levande med hjälp av
kommunens frivilliga insatsstyrka, som har fått ett särskilt anslag
för detta.
Under år 2012 och början av
2013 har Falu kraft bland annat
tagit del i följande insatser:
• Ordnat resurser till polisen vid
två tillfällen där försvunna
människor skulle sökas.
• Ställt upp med resurser vid ett
omfattande avbrott i försörjningen av dricksvatten.
• Bidragit till akuta skyddsåtgärder vid en regleringsdamm.

Kommunens ansvar
• att verka för samverkan och ledning vid allvarliga händelser
• att se till att egna samhällsviktiga verksamheter är i drift och
tillgängliga
• att ta fram en plan för hör en
allvarlig händelse ska hanteras
och hålla den planen levande.

Ett annat resultat har blivit en
beredskapsplan för bränsleförsörjning.
Vad kan man dra för slutsatser
av det arbete som gjorts i Falun?
– Det är extremt svårt att bygga
en stödfunktion som bara ska
användas mycket sällan. Och det
är svårt att hålla den levande.
Därför är vardagsnyttan, det
vill säga att den ofta kommer till
användning en framgångsfaktor,
säger Jan-Åke Holmdahl.
En annan framgångsfaktor i
ett nätverk som Falu kraft är
att aktörerna ser en egennytta i
verksamheten.
Även om Falun har kommit längre
än många andra kommuner, är
Jan-Åke Holmdahl inte helt nöjd:
– Vi har löst tätortens problem,
men vi klarar ännu inte allt som
kan inträffa i en liten ort som
Svärdsjö, säger han.

Hur tror du att fler företag kan
engageras i frågor som handlar om
krishantering?
– Det handlar om att skapa mer
medvetenhet och kunskap kring
frågorna, och även visa på lyckade
exempel där arbete med krishantering skapat konkurrensfördelar.
– Företag både inom transportnäringen och andra sektorer är
mycket slimmade så det krävs
tydliga vinstfördelar för att få företag att satsa på detta och
prioritera denna typ av frågor.
– Hittills har det offentliga bjudit
in det privata till sina seminarier
och övningar. Vi hörde mannen
från Ica berätta om att de planerar
övningar där det istället är de
själva som bjuder in det offentliga
till sina aktiviteter. Det kan vara
ett kompletterande angreppssätt
– att det offentliga även söker reda
på det privatas befintliga aktiviteter på området och försöka skapa
samverkan den vägen.
– Ett annat sätt att engagera
företag i frågor som rör krishantering är att det offentliga ställer
krav på krisberedskap och
kontinuitetsplanering vid olika
typer av upphandlingar.
Vad ska du göra när du kommer
hem med anledning av vad du lärt
på mötesplatsen?
– Eftersom jag arbetar som
konsult med krisberedskaps- och
riskhanteringsfrågor både mot
kunder inom transportsektorn och
i andra sektorer kommer jag att ta
med mig de nya tankar och
infallsvinklar på frågorna som
uppstått efter Mötesplats
transporter in i de uppdrag jag
arbetar med.
– Vi har alla ett ansvar för att de
nya idéer och tankar som
uppkommer efter sådana här
typer av mötesplatser förvaltas
väl och kommer till nytta.
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Färskvaror tar slut idag
– apotek stänger imorgon
Idag har nästan alla lokala lager
avskaffats. Alla från apotek till
restauranger får leveranser varje
dag. Konsekvensen är att ett
stopp för transporter med lastbil
slår hårt och snabbt.

– Peka på något i det här rummet,
som inte har kommit hit på lastbil, uppmanar Hans Engström,
Sveriges Åkeriföretag. Ingen kan
komma på något.
Logistikbranschen har förändrats kraftigt under de senaste 50 60 åren. Då var många av varorna
i butikerna tillverkade i Sverige.
Butikerna hade ett eget lager.
I dag kommer många av våra
dagligvaror från andra världsdelar och lagren finns på några få
platser i Sverige.
En mycket stor andel transporter

från lager till butik sker på lastbil.
– Transporter under tio mil är
svåra att flytta till järnväg. Och de

Hans Engström, Sveriges Åkeriföretag.

Lastbils-Sverige
•
•
•
•
•

10

10 000 åkerier
45 000 lastbilar över 3,5 ton
Sysselsätter 60 000 personer
Omsätter 100 miljarder kronor
Företag med egna transportbilar äger 450 000 fordon, varav
93 procent är under 3,5 ton

transporterna står för över hälften av alla transporter, konstaterar Hans Engström.
Bilden av det svenska transportnätet kompliceras också
av att det har kommit in stora
utländska företag, som sköter en
stor del av transporterna på den
svenska marknaden. DHL och
Schenker är några exempel.
Sveriges Åkeriföretag har låtit
undersöka vad som händer om
transporterna med lastbil skulle

stanna utan varning natten till en
måndag. Förutsättningen är att
det är ett tillfälligt stopp.
Undersökningen har skett på
en rad olika orter och det finns
lokala avvikelser. I Umeå kommer till exempel tidningspapper
med järnväg, vilket skulle ge
längre uthållighet för den lokala
dagstidningen.
– Redan efter ett par timmar
utan lastbilstransporter tar mjölken slut i livsmedelsbutikerna,
säger Hans Engström.
Och eftersom mjölken i regel
hämtas varannan dag på gårdarna
är det risk för att mjölkbönderna
redan på måndagen måste börja
hälla ut den mjölk som har lagrats
i helgen. Alla leveranser av färskt
bröd från de stora bagerierna
stoppas också omedelbart.
Apoteken är också en bransch
som får dagliga leveranser av
medicin. De första medicinerna
skulle ta slut redan dag 1.
Systembolagen har tre inleveranser varje dag och skulle också
snabbt få tomt i hyllorna.
De flesta tankstationer får
leveranser 2 – 3 gånger i veckan.
Redan efter någon dag kan vissa
drivmedel vara slut. Kollektivtrafiken kan drabbas av att bussar
blir stående när tillgången på
reservdelar upphör.
– Bristen på bränsle skulle i sin
tur kunna hindra personal i hemtjänsten att ta sig ut med mat till
gamla och sjuka i glesbygd, säger
Hans Engström.
Uppräkningen över samhällsfunktioner som snabbt skulle
stanna kan göras mycket lång.
En slutsats i utredningen är
att om en del i transportkedjan
fallerar, sprider det sig snabbt till
andra verksamheter. Små störningar i lastbilstrafiken kan få
stora konsekvenser.

Om transporterna stannar
Dag 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Mjölk och färskt bröd tar slut.
Sjukvården får brist på rena textilier.
Brist på vissa läkemedel på apoteket.
Brev och paket kan inte skickas.
Värmeproduktionen upphör.
Industriproduktionen störs.
Anläggningsarbeten stannar.
Äldreomsorgen får problem med
matleveranser.

Dag 2
• Färskvaror tar slut i
livsmedelshandeln.
• Brist på diesel på tankstationerna.
• Risk för störningar i
kollektivtrafiken.
• Restauranger får brist på
råvaror.
• Restauranger får problem
med sopor.

Dag 3
•
•
•
•
•
•
•

Avloppsslam blir ett problem.
Mjölken kan inte tas om hand på gårdarna.
Mejeriprodukterna är slut i butikerna.
Kraftiga störningar i kollektivtrafiken.
Hotellgäster kan inte räkna med rena lakan.
Skolmaten består av rester och torrfoder.
Lärarna uppmanar barn att ta med egen mat.

Dag 5
•
•
•
•
•
•

Dag 4
•
•
•
•
•
•

Brist på livsmedel.
Alla drivmedel är slut på tankstationerna.
Busstrafiken ställs in.
Flygtrafiken ställs in.
Sopor på gatan.
Bristen på textilier i sjukvården är svår.

Dricksvattnet blir otjänligt.
Hotellen stänger.
Restauranger stänger.
Skolmaten är helt slut.
Industriproduktionen står stilla.
Många fordon får ställas.

Mentometerfrågor
Vad tror vi om de privata leverantörernas möjligheter
att upprätthålla sina leveranser vid kriser?
De privata aktörerna kommer kunna leverera de viktigaste
tjänsterna och varorna vid en kris.

Vad händer om transporterna uteblir?
När börjar vi märka det i samhället?

Ja, absolut

Dygn 					

0%

Ja, i huvudsak			
Tveksamt				
Nej, mycket
tveksamt

Timmar		

En vecka

33 %

21 %
70 %

9%

60 %

7%
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”Sårbarheten ökar
– det känns jättebra”

Syftet inom Ica är inte att minimera risken – tvärtom. Nyttan
med riskhanteringen måste alltid
vara större än kostnaderna.
Sårbarheten i verksamheten ökar
– och det känns jättebra.
Det anser Jan-Olof Ehk, risk- och
säkerhetschef i Ica logistik.

Ica
Ica har 2 123 butiker i Sverige,
Norge, Estland, Lettland och
Litauen.
Ica har sex lager i Sverige. De finns
i Helsingborg, Kungälv, Västerås,
Stockholm, Borlänge och Umeå.
Ica fick 2012 Security Award för
sitt arbete med Risk Management.
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De grundläggande frågor Ica
jobbar med är desamma som
Sveriges Åkerier. Kraven på
logistiken ökar bland annat
genom ökande volymer, nya
sortiment och större andel
färskvaror. Samtidigt ska kostnaderna minska och servicen bli
bättre.
– Vår uppgift är också att
underlätta för butikerna. Allt ska
komma på en bil och vara lastat
för att kunna lossas i den ordning
varorna står i butiken, berättar
Jan-Olof Ehk.
Samtidigt blir lagren färre och
större. Sårbarheten ökar.
Den ökade andelen färskvaror
ökar kraven på att allt ska fungera. Antalet lagerdagar minskar
och kvalitetskraven ökar. Olika
varor måste ha olika temperaturer för att må bra.
Även IT-beroendet i logistiken
ökar genom högre automationsgrad.
Jan-Olof Ehk har gjort riskana-

lyser på kort sikt och lång sikt.
Kortsiktiga risker är strejker,
naturkatastrofer, sabotage,
sviktande lönsamhet och brist
på chaufförer. Långsiktiga risker
är miljö, bränslepriser, stigande
skatter, infrastruktur och socialt
ansvar.

Men risker är till för att förebyggas och det har man gjort inom
Ica. Det finns handlingsplaner för
det mesta som kan inträffa.
– För att förebygga miljörisker
driver vi till exempel ett antal
projekt med alternativa drivmedel.
Vi ser på tåglösningar och dubbeldäckade lastbilar för att utnyttja
utrymmet i lastbilarna bättre.
Våra chaufförer utbildas i ekokörning, berättar Jan-Olof Ehk.
För att hantera de kortsiktiga
riskerna arbetar Ica med att
skaffa fler leverantörer. De bygger
upp nödsortiment, som är inriktade på de mest sålda varorna –
köttfärs men inte oxfilé. De håller
egna övningar, dit de planerar att
bjuda in representanter för det
övriga samhället.
Icas säkerhetscenter håller
öppet dygnet runt.
Även om Icas säkerhetsarbete är
imponerande så gäller inte säkerhet till varje pris.
Syftet är inte att minimera
riskerna – tvärtom. Det gäller att
kalkylera riskerna. Nyttan för en
förebyggande åtgärd måste vara
större för att den ska genomföras.
– Sårbarheten ökar och det
känns jättebra eftersom vi har
kontroll, konstaterar Jan-Olof
Ehk.

Kommer vi till jobbet, skolan
och sjukhuset?
Om en kris inträffar och transporterna drabbas, kan vi då ta oss till
jobbet, skolan och sjukhuset?
– I ett sådant läge koncentrerar
vi oss på de viktigaste linjerna,
stomnätet, säger Heidi Thörnberg, chef för Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna är relativt nya.
– Därför har vi ännu inte alla
svar. Vi måste ta hänsyn till lagens krav, nationella och regionala mål. Vi har en trafikplikt
samtidigt som vi lever i en värld
där kommersiella aktörer slutar
att köra på mycket kort varsel,
berättar Heidi Thörnberg.
En viktig uppgift för kollektivtrafikmyndigheten är att
samverka med andra aktörer som
angränsande kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket och
länsstyrelsen.
En väl fungerande kollektivtra-

fik bidrar till att göra en region
attraktiv. Det finns ett mål att det
kollektiva resandet ska öka med
fem procent per år.
– Möjligheten att klara det är
bättre i tätbefolkade områden
och längs starka stråk som utmed
med kusten. Det är en större
utmaning i glesbygd med långa
avstånd, säger Heidi Thörnberg.
Redan i vardagen finns det
problem med tågtrafiken i Västerbotten. Det är brist på tåg eftersom många tåg är på reparation på
grund av dåligt stål i hjulen. Det är
också konkurrens mellan persontrafik och godstrafik på spåren.
Heidi Thörnberg,
Kollektivtrafikmyndigheten.

Någon färdig plan för hur kol-

lektivtrafiken ska fungera i en

kris finns inte.
– Sveriges kommuner och
landstinget ska skriva en rapport
om kollektivtrafik i en krissituation. Vi väntar på den, säger Heidi
Thörnberg.
Men det finns ändå vissa
planer för hur det ska fungera i
Västerbotten.
– För att människor ska kunna
ta sig till jobbet, skolor och sjukhus måste vi upprätthålla de stora
linjerna. Människor kanske får
räkna med att ta sig på annat sätt
den första biten fram till stomlinjerna, säger Heidi Thörnberg.
De allra flesta ska ändå kunna
ta sig fram dit de ska.

Kollektivtrafikmyndighetens uppgifter
• Att göra strategiska val för
kollektivtrafiken
• Att ta fram ett trafikförsörjningsprogram
• Att upprätta och fastställa mål
och budget för trafikförsörjningen
• Att besluta om trafikplikt och
taxor
• Att uppdra till Länstrafiken att
upphandla i enlighet med
trafikplikten
• Att ansvara för samverkansavtal
• Att prioritera hållplatser
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Hur fördelas bränslet i en kris?
Hur ska bränsle fördelas dit det
behövs bäst i en kris? Det var en
av uppgifterna för tre workshops i
samband med Mötesplats
transporter.
Gruppen som arbetade med den
frågan föreslog att den ska
skickas vidare till Energimyndigheten och oljebolagen.

Marknaden för bränsle i Sverige
har förändrats kraftigt under de
senaste 50 åren. Äldre människor
kommer ihåg bolag som Esso, BP,
Caltex, Gulf, Nynäs och Shell.
Idag finns bara fyra bolag, OK-Q8,
Preem, Statoil och st1 (som driver
Shell-stationen några år till).
Det är ett fåtal, ofta utländska,
företag som transporterar bränslet ut till bensinstationerna.
Hur fördelningen av bränsle
ska fungera i en kris är inte
enkelt. Workshop 1 handlade om
det.
Första steget är en bränsle- och

drivmedelsinventering. Deltagarna räknade upp vad som
behöver ingå, bland annat inventering av bränslebehovet, avtal
med oljebolag, lokala planer och
konsekvensanalyser.
De ansåg också att de behöver
ingå i ett nätverk för bränsle- och
drivmedelsförsörjning. Alla var
inte det.
Varför saknas då en bränsleberedskap inför en kris?
Några ansåg att det var svårt
att veta vilka scenarier man ska
utgå ifrån. Många kommuner
ansåg sig för små för att själva
kunna hantera frågan.
Hur går det då att samverka för
att fördela det bränsle som finns
vid en kris?
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– Länsstyrelsen har en viktig
samordningsroll, ansåg deltagarna i workshop 1.
I krishanteringsrådet finns
bara offentliga aktörer. Det finns
ett behov av låta bränslebranschen delta. Lagkrav bör ses över
och frågan hanteras på en högre
nivå än idag.
Det konkreta förslaget blev
att låta Energimyndigheten lösa
denna fråga i samarbete med
oljebolagen.
Det var en bra idé tyckte de flesta

som fick mentometer rörsta om
förslaget är ändamålsenligt.
De flesta svaren låg högt på
en niogradig skala, där 1 står för
instämmer inte alls och 9 för
instämmer helt.

Resultat
1.

0%

2.

0%

3.

2%

4.

5%

5.

2%

6.

13 %

7.		

21 %

8.		

21 %

9.			

36 %

Näringslivet och det offentliga
– en gemensam krishantering
Ska kriscertifierade företag ha
förtur vid upphandlingar inom stat
och kommun? Eller är vinsterna av
samverkan för företagen tillräckliga redan idag?

Den andra workshopen handlade
om hur näringslivet kan involveras i planeringen av samhällets
krisberedskap.
Deltagarna såg att myndigheterna behöver lära sig mer om
resurs- och lagerhållning och om
hur transportsektorn gör sina prioriteringar. Näringslivet behöver
lära sig mer om myndigheternas
krisplanering, resurser och dra
nytta av myndigheternas kunskap
om krishantering.
Deltagarna ansåg att samverkan bör ske i form av fasta nätverk
på olika nivåer. Nätverken ska
arbeta med kunskapsuppbyggnad
och skapa medvetenhet. Gemensamma övningar sågs som ett
bra sätt att nå ökad samverkan.
Man bör också göra ekonomiska
analyser av inträffade kriser för
att visa på vinstmöjligheterna i att
samverka.

Ett konkret förslag var att

5.		

25 %

Ett nyckelord som återkom
under workshopen var regelbundenhet och samverkan i vardagen.
Utan det går det inte att förvänta
sig att samarbete fungerar bra när
det uppstår ett akut behov.

6.		

25 %

utforma en kriscertifiering till
företag som kan vägas in i anbudet då stat och kommun gör
upphandlingar. Alla var dock inte
helt övertygade och tyckte att det
börjar gå inflation i certifieringar.
En mentometerröstning gjordes
kring förslaget om kriscertifiering
som visade att de allra flesta låg i
övre delen av en niogradig skala,
där 1 står för instämmer inte alls
och 9 för instämmer helt.

Resultat
1.

4%

2.

0%

3.

0%

4.

5%

7.		

16 %

8.		
9.

18 %
9%
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Hur ska myndigheter prioritera
transportresurserna i en kris?
Ska myndigheterna lagstifta eller
jobba med avtal för att prioritera
resurerna i transportbranschen
vid en kris?

Workshop 3 handlade om hur
transporterna ska kunna prioriteras i samband med en kris. Man
började med att konstatera att det
inte finns någon samlad kunskap
om vad som händer med transporterna under en kris. Kartläggningar görs kontinuerligt, men
komplexa transportkedjor och
beroenden mellan transportslag,
transportörer och marknaden gör
att det är svårt att få en samlad
bild. Inte minst eftersom det är
svårt att ha koll på internationella
transporter.
Det finns också ekonomiska
och juridiska komplikationer.
Om myndigheten pekar med hela
handen – vem betalar? För att lösa
det är det viktigt att skriva avtal.
Hur kan det då gå till?
Först och främst måste samverkan på regional och nationell nivå
inledas före krisen och sedan
fortsätta i krisens alla skeden.
Många ansåg att ett frivilligt
engagemang är en bra grund för
samverkan. Att dela information
är en bra grund för att skapa en
bra bild av läget. En modell för en
sådan spridning av informationen behövs. Det gäller också att
avsätta tid och resurser.
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Workshopens deltagarae anser
att det inte är realistiskt med
lagstiftning utan att man istället
borde träffa avtal om prioriteringar. Det kan vara lättare för
ett åkeriföretag att göra klart för
en kund att den transporten inte
är prioriterad, om åkeriet har ett
myndighetsbeslut i ryggen.
En mentometerröstning gjordes med frågan om lagstiftning
kan vara ett verktyg för prioriteringar och den visade att de flesta
svaren låg högt på en niogradig
skala, där 1 står för instämmer
inte alls och 9 för instämmer helt.

Resultat
1.

2%

2.

4%

3.

4%

4.

5%

5.
6.

11 %
5%

7.			

30 %

8.		
9.		

23 %
18 %

Att skilja på en katastrof och en
jäkla dag på jobbet

Det finns riktiga katastrofer, där
människor skadas. Och det finns
det som bara är en jäkla dag på
jobbet med kyla, snö och annat
elände.
– För att katastrofberedskapen
ska fungera är det viktigt att skilja
på detta, säger Jan Persson,
beredskapsansvarig på SJ.

På järnvägarna händer det ibland
riktigt stora katastrofer. Ett exempel är terroristattackerna mot
tåg i Madrid 2004. Tio bomber i
fyra tåg dödade 290 människor
och skadade 1 500. Några år innan omkom över 100 människor i
tyska Eschede när ett höghastighetståg spårade ut i 200 kilometer
i timmen.
Även Sverige har drabbats.
Den värsta katastrofen här hände
1918, då 41 människor omkom i en
tågolycka norr om Norrköping.
För att hantera olika typer av
problem har SJ tagit fram katastrofplaner för allvarliga händelser och åtgärdsplaner för mindre
allvarliga händelser.
– En katastrof är en svårare

Jan Persson, SJ.

olycka, i regel inte en krock
mellan en bil och ett tåg. Det kan
också vara ett attentat eller gisslantagande och andra allvarliga
hot, säger Jan Persson.
I beredskapen för en katastrof
ingår planering och övningar.
Beredskap kräver direktiv och
samordning. När en katastrof
inträffar är det viktigt att ta tag i
frågorna i rätt ordning.
– Mänskliga frågor kommer alltid först, sedan informationsfrågor. Först därefter gäller det att

ta tag i det akuta operativa läget,
anser Jan Persson.
SJ:s katastroforganisation har
olika nivåer. Företagets vd står
ovanför och är frikopplad från
både den strategiska och taktiska
nivån.
Jan Persson har också kon-

kreta råd att ge inför en eventuell
katastrof:
– Om en katastrof sträcker
sig över flera dygn är det väldigt
viktig att se till att personalen får
avlösning. Det går inte att göra
ett bra jobb utan mat och sömn,
konstaterar han.
En annan sak att inte glömma
är vad som händer när katastrofhanteringen är över.
– Det är viktigt att ägna energi
åt normaliseringen. Vi kan alltid
lära oss av händelser vi är med
om.

SJ
4 000 anställda
100 000 passagerare per dag
160 trafikerade stationer
Cirka 8 miljarder kr i omsättning
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Lär känna den oväntade
framtiden
Omvärldsbevakning ett sätt att
skaffa sig ett försprång. Studera
omvärlden och ta reda på hur
kundernas situation förändras,
vilka planer konkurrenterna har
och hur teknikens utvecklas.
Bengt Wahlström från Företag &
Framtid AB rekommenderar att
alla avsätter några timmar i
veckan för omvärldsbevakning.

Bengt Wahlström, Företag & Framtid AB

Se framtiden på Youtube
Alla Bengt Wahlströms exempel
finns på www.youtube.com. Det
är lätt att googla fram dem.
Youtube innehåller mycket mer än
musik. Det är en utmärkt källa för
omvärldsbevakning.

18

Bengt Wahlström börjar med
att rekommendera alla att
avsätta en del av sin tid för
omvärldsbevakning.
– Om ni sätter av fem procent
av er arbetstid för omvärldsbevakning kommer ni långt, säger han.
Källorna i omvärldsbevakningen kan vara bredare än vi kanske
tror, mer än att läsa tidningar och
se på tv.
– För att hitta det förväntade
i omvärlden kan vi exempelvis
studera medier, reklam, kultur
och RSS-flöden. Den egna organisationen, invärlden, kan studeras
genom att följa med i forskningen
och genom att ta del av branschspecifika källor, säger Bengt
Wahlström.
Han pekar också på vikten av
att leta upp det oväntade i omvärlden. Det kan man göra genom
att delta i möten, konferenser,
mässor och genom att bara vara
ute på stan.
Bengt Wahlström har studerat
hur vardagen kommer att se ut för
morgondagens transportanvändare. Han har sett på företeelser
som spel, stress, intelligenta föremål, smarta telefoner och längtan
efter lycka.
Ett exempel på något som
relaterar till både stress och

intelligenta föremål är de små
förarlösa fordon som används på
flygplatsen Heathrow i London.
– Här används ny teknik för att
stressade människor snabbt och
individuellt ska ta sig till exakt
rätt plats.
Ett liknande exempel är Google
car, till synes en nästan vanlig
Toyota Prius, som själv styr dit
den ska. Det är praktiskt för den
som är synskadad men också för
den som är stressad. Restiden kan
användas till annat.
Kolla gärna in Terrafugia,
flygplanet som också är en bil
som kan parkeras i ett vanligt
villagarage.
Ett annat framtidskoncept är

jättelika lastfartyg som sänker
energikostnaden med hjälp av
stora segel i aluminium. Det
har testats och sänkte bränslekostnaden för ett stort fartyg
med 30  procent. Eller kolla in
Volvo lastvagnars koncept Volvo
2020, som visar en framtid något
likande som Google car, lastbilar
med en slags autopilot som gör
det möjligt för föraren att ta en
tupplur.
Du kan också fördjupa dig i
ämnet framtidståg. På Youtube
finns i början av mars 2013 drygt
14 000 filmer i detta ämne.

Vad ska du göra när du kommer
hem?
Det viktigaste med de här dagarna
är inte det vi säger här utan det ni
gör när ni kommer hem.
Budskapet från Anders Backman
när Mötesplats Transporter gick
mot slutet var glasklart:
– Åk nu hem och gör något!
Vi har frågat några av deltagarna
vad de ska göra.

Elisabeth Andreasson,
Trafikverket:
– En konkret sak som jag fick
med mig hem från Umeå och
tänker ta itu med är att bjuda in
mig själv till näringslivets träffar
nu när de inte kommer till våra
mötesplatser. Det tror jag kan
vara ett effektivt sätt att skapa en
kontakt.
– I vår workshop diskuterades ny lagstiftning
och det är svårare att
själv göra något åt.
Det är lättare att skapa
samverkan.
– Generellt sett tycker
jag att det var givande föreläsningar, och den dialog den skapar
är nyttig. Sådana här träffar är
bra för att stärka nätverk. Nätverk
är också något jag ska arbeta mer
aktivt med på hemmaplan.
Christina Hedlund, Post och
telestyrelsen:
– Jag ska gå in på www.trender.
net och fundera på hur jag
kan förbättra effekten av
vårt arbete med krisberedskap genom ta hjälp
av omvärldsanalys.
Johanna Hillgren,
Medelpads räddningstjänstförbund:
– Jag kommer att söka kunskap
om hur bränslefrågan ser
ut lagstiftningsmässigt.
Drivmedelsfrågan har
kommit upp i risk- och
sårbarhetsanalys avbrott i elförsörjningen.
Jag kommer att fortsätta
att driva frågan kring hur
Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner hanterar en situation där
drivmedlet inte räcker till oavsett
vad som orsakat detta.

Eira Källgren, Hofors kommun:
– Vi kommer att fortsätta
att belysa problemen i
risk- och sårbarhetsanalysen och jag kommer att ta kontakter
för samverkan, som
med POOL-chefen och
flera åkerier. Idag har vi
samverkan med endast ett lokalt
transportföretag som också
är representerat i vårt lokala
krishanteringsråd.
Patric Falk, Gävle
kommun:
– För det första ska
jag göra inventering av
befintliga planer för att
se vilka kompletteringsbehov som finns.
– För det andra funderar
jag kring ett övningsscenario som
bygger på transportstörning och
som då dels skulle öka vår förmåga att hantera en sådan händelse,
dels leda till förbättringar av våra
planer.
Therese Frisell,
Livsmedelsverket:
– Dagarna i Umeå
gav mig inspiration
att arbeta vidare med
Livsmedelsverkets uppdrag sedan 2010 – att samordna
krisberedskapsplaneringen för
livsmedelsförsörjning vid kortvariga kriser. En uppgift är att bilda
samrådsgrupper med representanter från alla nivåer.
– Flera av föreläsningarna
i Umeå var användbara i vårt
arbete med livsmedelsförsörjning. Inte minst Icas representant var nyttig att lyssna på. De är
verkligen duktiga på det de gör.
Att höra om beredskapsarbetet i
Faluns kommun var också mycket
givande.
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Vad gör du när hjulen slutar rulla?
Den här skriften är en rapport från Mötesplats Transporter i Umeå den
20 – 21 februari 2013. Förutom de lärorika föreläsningar som sammanfattas i den här skriften förekom många viktiga diskussioner på denna
mötesplats. De som var med och alla som inte var med har en gemensam
uppgift. Att förbereda sig för vad som ska hända när en del av Sverige
stannar. Vad gör du för att förebygga problem när hjulen slutar rulla?
Denna rapport finns också tillgänglig via www.trafikverket.se

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90
www.trafikverket .se

