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Vi övar för att öka vår
gemensamma kunskap

Anders Backman, Trafikverket,
ordförande i Samverkansområde
transporter, har ansvar för
arbetet med att arrangera
seminariet Norrlandstudien.
Varför ordnar ni ett sådant här
seminarium?

Fakta
Norrlandsstudien 2012 har
föregåtts av tre tidigare studier:
• Göteborgsstudien 2004. Då var
scenariot ett kraftigt snöfall i
kombination med starka vindar
som lamslog Västsveriges
transporter. Studien genomfördes av Luftfartsverket.
• Stockholmsstudien 2005.
Scenariot var en influensaepidemi som gjorde att en stor del
av stockholmarna låg hemma
och inte kunde arbeta. Studien
genomfördes av Sjöfartsverket.
• Öresundsstudien 2006. Här
fanns flera scenarier: terroristhot i Europa, Öresundsbron
påseglad och en bomb i
Helsingborg. Studien genomfördes av dåvarande Banverket.
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– Det finns hela tiden ett behov
av att öka kunskapen om sårbarhet och vår beredskap inför kriser
i samhället. Vår roll är att lyfta
fram behovet och förmedla kunskap till alla inblandade. Sedan
är det upp till var och en att ta till
sig kunskapen och ta sin del av
ansvaret att vara förberedd inför
kriser.
– Det här området förändras
hela tiden så kunskapen är färskvara. Inte minst betyder privatiseringen av många uppgifter som
tidigare sköttes av det offentliga
att det blir mer komplicerat att
ha överblick över vem som har
ansvar för vad.
Varför förmedlas kunskapen
genom ett seminarium på det här
sättet?
– Efter våra tre tidigare seminarier vet vi att det här är ett snabbt
och bra sätt att förmedla kunskap.
Alla engageras och får komma
till tals. Och deltagarna lär känna
varande, vilket kan ha stor betydelse i en verklig kris.
Hur har ni valt ut alla
deltagarna?
– Vi har haft en grupp som har
analyserat vilka myndigheter,

kommuner och andra organisationer som berörs av ett sådant
här scenario. Vi inser dock att vi
har en resa kvar med att engagera fler branschorganisationer
och andra privata aktörer. Vi får
nog helt enkelt söka upp dem och
erbjuda dem kunskaper på ett
område som är vårt gemensamma
problem.
Varför har ni valt just en översvämning som scenario?
– Vi valde mellan en stor skogsbrand och en omfattande översvämning, men kom fram till
att en översvämning var mest
relevant just nu. Det pågår till
exempel ett arbete med samordnad beredskapsplanering vid
dammbrott längs en rad älvar.
Vad händer nu?
– Vi kommer att använda de
kunskaper som har kommit fram
under de här dagarna om vilka
frågor som vi behöver ta tag i.
Viktiga frågor att arbeta vidare
med är drivmedelsförsörjning,
kunskapsförmedling, mer utbildning och övning. Den här rapporten är ett exempel på hur vi
sprider kunskap inför kommande
kriser.

En aktiv metod som
leder till engagemang
Föreläsningar varvas med grupparbeten där alla får säga sitt,
analysera problem och leta
lösningar. Det är en aktiv metod,
där alla deltar på lika villkor.
Metoden leder till ett engagemang som bidrar till en effektiv
dialog och ökade kunskaper.

Metoden gör att deltagarna på
ett effektivt sätt förmedlar sina
kunskaper till varandra. Samtidigt är de kreativa i sin strävan
att se lösningar på de brister som
upptäcks under arbetets gång.
Metoden har använts i de
studier som har föregått Norrlandsstudien. Erfarenheterna är
mycket goda. Alla grupper
leds av moderatorer, som med
sina frågor driver processen
framåt. Och alla som deltar
bidrar med kunskap från sin
verksamhet.
Tänka och texta
Grunden är att alla frågor ska
analyseras innan man fortsätter
med åtgärder. När grupperna har
diskuterat fram vilka problemen
är textas de på lappar som sedan
klistras upp på stora skärmar.
Nästa steg är sedan att hitta lösningar på problem och skriva ner
dem på nya lappar i en annan färg
som sätts bredvid.

Närliggande problem grupperas i
kluster.
Varje medverkande förses
också med klisterlappar som de får
sätta vid de problem som de anser
vara viktigast att åtgärda. På så
sätt görs en prioriteringsordning.
Debatt och nätverk
Arbetet i grupperna skapar ofta
debatt, som för arbetet vidare.
Debatterna har också den goda
sidan att deltagarna lär känna
varandra. På så vis kan de bygga
nätverk med människor som
arbetar med likartade problem,
fast på en annan arbetsplats med
andra specialiteter.
Grupperna får också redovisa
svaren för varandra, något som
får igång en bredare diskussion.
Allt som skrivs på lappar och
sätts upp på skärmar tas om hand,
fotograferas och lagras i digital
form. De analyseras också i efterhand för att alla goda idéer ska tas
tillvara.
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Översvämningar spolar
bort broar och vägar
Bortspolade broar och vägar hotar
nu både landsvägstrafik och
tågtrafik i Västernorrland.
Flygplatsen Midlanda i Sundsvall
har stängts. Det blir allt svårare
för hemtjänsten att ta sig fram till
gamla och sjuka människor på
landsbygden. Elavbrott och
förorenade vattentäkter hotar nu
att drabba allt fler människor.
– Så här kraftiga översvämningar inträffar bara en gång på 100 år,
säger SMHI.

Under hela hösten har det regnat
mycket mer än normalt i Västernorrland. Sjöarna är överfyllda.
Marken är vattenmättad, vilket
innebär att nya regn snabbt kan
leda till översvämningar.
Den 22 oktober gick SMHI ut
med vädervarning klass 1, den
minst allvarliga varningen. Varningen gällde höga vattenflöden i
en rad små och stora vattendrag i
både Västernorrland och Jämtland. Bland de större berörda
älvarna fanns Ljungan, Ångermanälven, Faxälven, Fjällsjöälven, Indalsälven och Umeälven.
Bara några dagar senare gick
SMHI ut med en vädervarning
klass 2 för samma älvar plus
Vindelälven. Vädervarning klass
2 kan innebära faror för allmänheten, stora materiella skador
och stora störningar i viktiga
samhällsfunktioner.
Sedan dess har de kraftiga regnen fortsatt.
I går, den 2 november, gick
SMHI ut med en vädervarning
klass 3, som handlade om extremt
höga flöden i Ljungan, Indalsälven, och Ångermanälven. Det
innebär extremt väder som kan
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medföra stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i
viktiga samhällfunktioner.
– På många håll i området kommer flödet under slutet av denna
vecka och början av nästa upp på
nivåer som motsvarar över 100
års återkomsttid, skriver SMHI i
sin varning.
Översvämningar slår ut många
samhällsfunktioner i området.
– Räddningstjänsten i området
är överbelastad och har tagit hjälp
av försvarsmakten. Bland annat
har vi tvingats stänga Midlanda
på grund av erosion, berättar
Anders Andersson, polismyndigheten i Sundsvall.
Bortspolade vägar innebär att
både ambulanser och hemtjänstpersonal har svårt att ta sig fram
till gamla och sjuka. Ett antal
elavbrott hotar också många
människors möjligheter att värma
upp bostäder och laga mat.
Översvämmade avloppsreningsverk hotar tillgången till
dricksvatten.
Dessutom är vattenmagasinen
fyllda till bristningsgränsen och
dammluckorna står öppna.

Här har översvämningen slagit hårdast

Att reflektera över:

Här är de platser där översvämningen i dagsläget har slagit hårdast:
• E4 är avstängd vid Bölesjön mellan
Sundsvall och Härnösand.
• E4 är avstängd vid Bjästa.
• E14 och järnvägen i Åre har slagits ut
av en ström av slam.
• E45 och Inlandsbanan är översvämmade av Rörströmsälven.
• Väg 83 är avstängd, ligger under
vatten.
• Mittbanan är översvämmad öster
om Stöde.

• I vilket skede av en översvämning börjar din organisation
förbereda åtgärder?
• Vilken annan händelse skulle
kunna få lika stora konsekvenser som denna översvämning?
• Vilken av händelserna i
samband med översvämningen
rör ditt arbete?
• Hur bra är din omvärldsbevakning?
• Vad skulle du börja med i denna
situation?
• Du kan se prognoser om extrem
nederbörd på www.smhi.se/
hydprog

• Midlanda är stängd på grund av
erosion.
• Bron till Ammerön i Revsundssjön är
översvämmad.
• Vägen i Överhogdal är översvämmad och oframkomlig.
• Reningsverket i Hammarstrand är
översvämmat.
• Bensinstationen i Stugun är
översvämmad.
• Bron på väg 321 i Hovermo har
spolats bort.
• Väg och järnväg är översvämmad i
Vännäsby

Mittbladet
Vattenmassor
spolar
bort vägar

HEMTJÄNST
KOMMER
INTE FRAM

Svår översvämning
drabbade Ljungan
Sommaren 2000 drabbade en svår
översvämning Ljungan och andra
älvar i Mellannorrland. En ovanlig
lågtrycksbana under två veckor
ledde till stora regnmängder.
Flödet var upp till 960 kubikmeter
per sekund i Ljungan.
Översvämningen drabbade inte
minst transporerna hårt, eftersom
vattenmassorna skadade både
vägar och järnvägar.
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Mittbladet
Översvämning
stoppar lastbilar

MATEN
TAR SLUT
PÅ FREDAG

Utan lastbilar tar
färskvarorna slut i morgon
När översvämningar hindrar
lastbilarna att ta sig fram tar
färskvaror slut redan i morgon.
Om några dagar får soporna
travas på gatorna. Industrierna
slår igen.
– De flesta verksamheter är
idag så slimmade att det inte
finns några buffertlager att ta till,
säger Hans Engström på Sveriges
Åkeriföretag.
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Översvämningarna i mellersta
Norrland håller på att stoppa lastbilstrafiken. Det gör att en stor del
av samhället hotas av totalstopp
– redan inom en vecka. Sveriges
Åkeriföretag har gjort en undersökning om konsekvenserna av att
lastbilarna inte kommer fram.
– Redan dag ett blir det brist på
färskvaror i butikerna. Även värmeproduktionen drabbas på vissa
ställen, berättar Hans Engström.
Dag två tar många färskvaror
slut. Restaurangernas soprum
fylls.
Dag tre får mjölken hällas ut
på vissa bondgårdar eftersom
mjölkbilen inte kommer fram och
tankarna är fulla. Korna måste
ändå mjölkas. Operationer får
ställas in på sjukhusen, eftersom
det blir brist på textilier.
– Redan dag fyra räknar vi
med att många privatpersoner
får ställa bilen, eftersom bensinstationerna är tömda på bränsle,
säger Hans Engström.

Dag fem måste många industrier i
regionen upphöra med produktionen. De är då utan de insatsvaror
som behövs för att upprätthålla
produktionen. Också hotellen
stänger eftersom de är utan både
insatsvaror och gäster.
Hur kan det blir så här så
snabbt?
– Dagens produktionssystem utan
buffertlager – just in time – gör
oss extremt beroende av transporter. Om transporterna stoppas
märks det snabbt i hela samhället.
Särskilt sårbar är sjukvården, livsmedelsförsörjningen och sophanteringen, anser Hans Engström.

Att reflektera över:
• Har du verksamheter som är
beroende av lastbilstransporter?
• Vad innebär det för din
verksamhet att dessa transporter stannar?
• Vad kommer du att sakna först?

Snart får sjukhusen
brist på medicin
Logistiken för medicin till apotek
och vårdinrättningar är komplicerad med många aktörer och täta
leveranser. När transporterna
hindras av översvämningar hotar
brist på mediciner inom en vecka.
Transporter av medicin till
apotek och sjukhus sker varje dag
med bil. När översvämningen
stoppar transporterna hotas vissa
mediciner att ta slut mycket snart,
många inom en vecka.
Det är landstingen som ansvarar för läkemedelsförsörjningen
till alla vårdinrättningar. Det
finns rutiner för beredskap och
krisplanering för läkemedelsförsörjning, men ändå hotar
läkemedelsbrist.
– Det finns möjlighet att i akuta
situationer beställa läkemedel med
flyg, men när inte flyget kan landa
är det ingen lösning, säger Yvonne
Nilsson på Läkemedelscentrum i
Umeå som ansvarar för läkemedelsförsörjningen i Västerbotten.
Det finns sex platser i Sverige med stora läkemedelslager.
Tamro har lager i Göteborg,
Stockholm och Umeå. Oriola/KD
har lager i Enköping. ApoPart har
lager på Arlanda och Baxter har
lager av vätskor i Rosersberg.
– Sjukhusapoteken håller lager
av basläkemedel på sina sjukhusapotek och expedierar till vården.
Apoteken i öppenvården lagerhåller läkemedel till receptkunder.
På Tamros lager i Umeå finns
ändå bara medicin för max två
veckor, berättar Yvonne Nilsson.
Sjukhusapoteket har max en
veckas lager på vätskor medan
basläkemedlen räcker två–tre
veckor.
Just vätskor som används för
exempelvis dialys och dropp hör
till de mest kritiska läkemedlen. Andra kritiska läkemedel är

narkosläkemedel, antibiotika,
kortison och antidoter som
används vid förgiftningar.
– Allvarligast är bristen på
vätskor och narkosläkemedel.
Vanliga läkemedel däremot kan
räcka tre till fyra veckor, säger
Yvonne Nilsson.

Mittbladet
Komplicerad
logistik

SJUKHUSEN
FÅR SNART
BRIST PÅ
MEDICIN

Att reflektera över:
• Finns det något bra sätt att
undvika medicinbrist på
vårdinrättningar och apotek?
• Vilka krav ska vi ställa på
privata aktörer vid upphandlingar för att undvika problem i
krishantering?
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Vattenmassorna slår mot hela samhället

Varning för förorenat vatten
Vattenmassorna leder till svåra
följder i hela samhället. I
skuggan av de akuta problemen
med brist på livsmedel och
mediciner kan översvämningarna i Västernorrland leda till en
miljökatastrof: Oljetankar fylls
med vatten. Gamla soptippar
urlakas. Reningsverk slås ut och
smitta sprids.
Myndigheterna varnar: Drick
inte kranvatten utan att koka
det!

Att transporter inte kan ta sig
fram är grunden till en rad följdproblem i hela samhället. Och
transportsystemet i Västnorrland
är svårt skadat. Några exempel:
Tågtrafiken mellan Sundsvall
och Östersund är inställd. Flyget
kan inte landa på Midlanda och
dirigeras därför om till Höga
kusten Airport. En rad vägar är
avstängda.
En följd är att samhällsservice
som hemtjänst och ambulanser

har svårt att komma fram.
Det slår hårt mot gamla och
sjuka människor, inte minst på
landsbygden.
Telekommunikation utslagen
På flera håll har såväl elförsörjning som tele- och datakommunikation slagits ut av översvämningarna. Resultatet är inte bara
att många fryser utan också att
det kan vara svårt att nå larmnumret 112.

Krisledning uppmanar:

STANNA HEMMA
Krisledningen i både Västernorrland och Jämtland har trätt i tjänst
på såväl länsstyrelser som i landstingen och kommuner.
En viktig uppgift för krisledningen är att informera allmänheten.
Det är inte helt enkelt eftersom tele- och datakommunikationerna
har stora störningar. Länsstyrelsen har en entydig rekommendation till människorna i mellersta Norrland:
– Stanna hemma i mesta möjliga mån!
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Mittbladet

VATTENMASSORNA
kan leda till

MILJÖK ATASTROF

Risk för ras och skred har gjort
det nödvändigt att evakuera människor på flera platser i mellersta
Norrland.
Koka kranvatten
Invånarna i översvämningsområdet kommer sannolikt att få
dras med miljökonsekvenserna
under lång tid framöver. Men de
akuta konsekvenserna är också
allvarliga.
Framför allt har dricksvattnet på flera håll förorenats av
olika sorters petroleum. Dessutom har översvämmade soptippar och reningsverk orsakat
bakteriespridning.
Kommunerna uppmanar invånarna i hela översvämningsområdet

att inte dricka kranvatten utan att
koka det.
Arbetsplatser stängs
Att transporterna har brutit
samman som en följd av översvämningarna slår också hårt mot
många arbetsplatser. Många medarbetare kan helt enkelt inte ta sig
från hemmet till sin arbetsplats.
En konsekvens är att en rad
skolor har fått stängas.
Personal från arbetsplatser i
andra delar av Sverige har också
blivit kvar på Midlanda utan att
kunna ta sig hem.
Det finns inga beräkningar på
vad översvämningen kostar samhället. Nu gäller det att rädda liv
och egendomar.

Att reflektera över:
• Vilken del av din verksamhet är
mest sårbar?
• Hur kan de första insatserna
prioriteras där du arbetar?
• Finns alternativ till dina valiga
transporter?
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Om Flåsjödammen
brister delas Sverige
Flåsjödammen hotar brista på
grund av det ihärdiga regnandet.
Om Flåsjödammen brister kan den
ta med sig ytterligare 13 dammar i
Ljungan.
Resultatet blir i så fall att
flodvågen tar med sig ett stort
antal broar över Ljungan. Sverige
delas i så fall i två halvor.

Mittbladet

14 DAMMAR
I LJUNGAN
K AN BRISTA

Sverige kan delas
i två halvor
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Det är ägaren Eon vattenkraft
Sverige AB som nu varnar för att
Flåsjödammen riskerar att inte
klara trycket från de stora vattenmassorna. Den kan brista när
som helst.
Flåsjödammen stod färdig
1974. Fallhöjden är 46 meter och
utbyggnadsvattenföringen är 60
kubikmeter per sekund. Brister
dammen finns det stor risk för att
flodvågen kommer att ta med sig
ytterligare 13 dammar på sin väg
ner till Bottenhavet.
Nästa damm efter Flåsjödammen är Trångforsen med 81 meter
fallhöjd och en vattenföring på
115 kubikmeter per sekund. Också
Trångforsen ägs av Eon.
Därefter följer kraftstationerna
i Rätan, Turinge, Bursnäs, Kölsillre, Järnvägsforsen, Parteboda,
Hermansboda, Ljunga, Nederede,
Skallböle, Matfors och Viforsen.
Sammanlagt är det mycket stora

vattenmassor, som riskerar att ta

med sig boningshus, industrier,
broar, vägar och järnvägar på
sin väg från det inre av Jämtland till utloppet strax söder om
Sundsvall.
De människor som bor i farozonen intill Ljungan håller redan
nu på att evakueras till tillfälliga
säkra boenden.

Arbetsplatser intill Ljungan har
stängts.
Om dammarna brister får det

allvarliga konsekvenser för
infrastrukturen i hela Sverige.
Praktiskt taget alla transporter
på järnväg och landsväg kommer
att stoppas. I transporthänseende

blir norra Sverige en ö utan broar.
Eftersom de broar som riskerar
att översvämmas eller rasa ofta
innehåller ledningar för datakommunikation uppstår stora
problem i praktiskt taget alla
samhällssektorer som kan tvingas
att fungera på sparlåga utan de
vanliga datatjänsterna.

Att reflektera över:
• Vad skulle det innebära för
Mellannorrland att vara helt
avskuret från övriga Sverige?
• Hur kan du förebygga skador i
din verksamhet om dammarna i
Ljungan brister och trafiken
mellan södra och norra Sverige
stannar?

Företaget WSP samhällsbyggnad har visualiserat vad som händer längs Ljungan vid höga flöden. Bilderna visar
vattnets utbredning vid ett 100-årsflöde. Från vänster till höger visas Stöde, Torpshammar och Matfors.
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Mittbladet

ELBRIST
ORSAK AR
BENSINSTOPP

Tankbilar når fram
men pumpar står still

Bränslebrist kan
stoppa ambulanser
Bränsledepåerna fungerar, men
det hjälper inte. Bensinstationerna
har inga aggregat för reservström.
Därför kan kunderna inte tanka.
Detta leder till att ambulanser och
andra utryckningsfordon kan stå
utan bränsle inom en snar framtid.

Energimyndigheten har en poolorganisation som ska underlätta
samordningen vid en oljekris.
Den ska inte bara lösa praktiska
problem vid oljedepåer utan
också utveckla samarbetet inom
oljebranschen och öka krismedvetenheten hos de inblandade.
– Energimyndigheten har 8
reservkraftaggregat till de 14 depåer som finns runt om i Sverige,
berättar Hans Hägglund från
poolorganisationen.
I dag finns i princip bara fyra
stora oljebolag i Sverige: OKQ8,
Preem, Statoil och st1. De driver
depåerna som ska förse Sverige
med oljeprodukter i en kris. I
mellersta Norrland har OKQ8 och
Statoil depåer i Sundsvall.
Läget kompliceras genom att
andra transportörer sköter transporterna för oljebolagen. De flesta
är transportbolag från Danmark,
Norge och Tyskland. I mellersta
Norrland finns 32 tankbilar och
det beräknas räcka för att få ut
bränslet till bensinstationerna.
Sedan kan det dock vara stopp.
– Det är ovanligt att bensinstationer har reservaggregat
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för el. Risken är att vi inte kan
tanka trots att vi får ut bränsle till
stationerna. Bensinstationernas
tankar ligger nedgrävda i marken
och det behövs elektricitet för att
pumpa upp bränslet till bilarna,
berättar Hans Hägglund.
Samhällets kontroll sträcker sig
alltså inte över hela kedjan.
– Det är helt otillfredsställande
att vi inte kan distribuera bränslet
hela vägen ut till användarna. Det
finns i dag inte heller någon möjlighet för oss att prioritera leveranserna dit de kan antas behövas
bäst, säger Hans Hägglund.
De flesta kommuner saknar
beredskap för bränslebrist, men
det finns undantag. Trollhättan
har till exempel en fullt utrustad
station för de flesta bränslen. Den
har reservaggregat för el.

Att reflektera över:
• Kan det offentliga bidra till att
bensinstationerna skaffar
reservkraft?
• Vad betyder bränslebristen på
din arbetsplats?
• Vilka är de viktigaste transporterna?
• Vad kan göras för att klara de
viktigaste transporterna?

Vi har varmare och våtare klimat att vänta Mittbladet

Skyfall blir allt vanligare

På grund av de ökande utsläppen
av koldioxid har vi ett varmare och
våtare klimat att vänta.
– Vi måste tvärnita genast.
Ändå får vi leva med ett varmare
och våtare klimat med fler skyfall,
säger Sten Bergström, professor
och tidigare forskningschef på
SMHI.

Växthusgaser hindrar den naturliga avkylningen av jorden och
leder till högre temperaturer. Koldioxiden i atmosfären ökar snabbt
och försvinner långsamt.
– Temperaturökningen går inte
att stoppa. Frågan är bara hur hög
den kommer att bli när till exempel alla som idag kör motorcykel i
Vietnam gör över till bil och alla i
Shanghai har luftkonditionering,
säger Sten Bergström.
Han ser ingen annan förklaring
till temperaturstegringarna än
människans aktiviteter. Praktiskt
taget alla forskare är eniga om
det.
Vad blir då följden av uppvärmningen i mellersta Norrland?
– Skyfall kommer att bli
vanligare som ett resultat av ett
varmare klimat. Däremot är det
inte självklart att det kommer
bli fler översvämningar, berättar
Sten Bergström.
Den viktigaste orsaken till att
risken för översvämningar minskar i stora delar av norra Sverige
är att de milda vintrarna medför mindre snö och därmed en

Forskare: ”Vi måste
tvärnita genast”

VÄXTHUSEFFEKTEN
GER FLER
STÖRTREGN

mindre vårflod. I reglerade vattendrag kan flödena också komma
att påverkas av att ändrade
marknadsförhållanden påverkar
driften av vattenkraftsystemet.
I samarbete med Svenska
kraftnät och industrin har man
undersökt klimatförändringarnas
betydelse för kraven på dammsäkerhet. En expertkommitté, där
Sten Bergström ingått, har gått
igenom en rad faktorer med stor
betydelse för risken för översvämningar och dammbrott.
– Osäkerheten kräver mycket
diskussioner. Och klimatfrågan
orsakar den största osäkerheten,
säger Sten Bergström.
En sak är dock säker:
– Klimatförändringar går
långsamt jämfört med samhällsförändringarna.

Att reflektera över:
• Har du ett ansvar att se över din
arbetsplats klimatpåverkan?
• Hur kan du ta ett personligt
ansvar för att minska klimatförändringarna?
• Vilka konsekvenser får klimatförändringarna för samhällsplaneringen?
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Allt svårare att
samordna krisarbete
Det blir allt svårare att samordna
ett samhälle i kris. Översvämningen i mellersta Norrland är ett
tydligt exempel på det.
Antalet aktörer har ökat på
senare år, inte minst som en följd
av den pågående privatiseringen i
samhället.

Mittbladet

SVÅRT ATT
SAMORDNA
KRISHJÄLP
”Allt fler privata
aktörer inblandade”

Att reflektera över:
• Har du koll på vilka aktörer du
behöver samverka med?
• Fungerar samordningen av
krisinsatser tillfredsställande?
• Hur länge fungerar din verksamhet utan transporter?
• Hur kan vi gemensamt spara på
resurserna så att de räcker
längre?
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Titta på skissen här intill. Den
visar tydligt hur många som är
inblandade och hur många relationer det gäller att ha koll på.
Och egentligen är det betydligt
mer komplicerat.
Under rubriker som entreprenörer och leverantörer döljer sig
mängder av små företag, som
vart och ett kan ha en viktig
roll för att underlätta för allmänheten i översvämningarnas
spår.
Det finns en rad goda skäl att
samverka i ett krisläge:
• Tillsammans blir aktörerna
starkare.
• Den gemensamma kompetensen är större än delarna.
• Informationen till allmänheten blir mer tillförlitlig om de

inblandade har en gemensam
bild av läget.
• Genom koordinering kan
resurserna utnyttjas bättre
och de slutliga kostnaderna för
krisen bli lägre.
Det är flera aktörer som har ett
samordningsansvar. Länsstyrelserna, de berörda kommunerna
och regeringen har ansvaret på
sina nivåer av samhället. Länsstyrelsen ska på regional verka för
samordning och gemensam inriktning av åtgärderna. I ansvarsprincipen ligger också ett ansvar
att samverka med andra aktörer.
När samordningen fungerar
bra leder det också till att medborgarna kan känna sig relativt
trygga mitt i krisen. Förtroendet
för samhället ökar.

Så länge räcker lagren
Mindre lager och ökat elberoende
gör uthålligheten sämre i samhället.
Inte minst är transportresurserna en
trång sektor, när drivmedel riskerar
att bli kvar i bensinstationernas
tankar på grund av elavbrott.
Uthålligheten kan förbättras
genom sparsamhet och prioriteringar.
Här är en lista med exempel på
uthålligheten i mellersta Norrland:

Polisen
Personal, 7 dygn
Reservkraft, 7 dygn

Sjukvården
Ambulanstransporter, 1 dag
Leveranser, 1–7 dagar
Personal, mer än 3 dagar

Trafikverket
Diesel till reservkraftverk, 4–5 dygn
Transport av underhållsmaterial,
7 dygn
Informationsspridning, 7 dygn

Räddningstjänst
Stab och ledning, 2 veckor
Icke livräddande personal, 1 vecka
Livräddande personal, 3 veckor

Kommuner
Mattransporter, 3 dygn
Sophantering, 3–4 dygn
Skolskjutsar, 1 dag
Skolmat, 2–3 dagar
Kemikalier för vatten och avlopp,
1 vecka

Länsstyrelsen
Personal, 5 dygn
Reservkraft, 4-5 dygn
Bilresor djurskydd, 2 dygn

Energimyndigheten/
Poolorganisationen
Entreprenör
Leverantör
Speditörer

EU
(förstärkningsresurser)

Sveriges Åkeriföretag
Åkerier
Sundfrakt
Falck

Tågoperatörer/
persontrafik
Tågoperatörer/
Godstrafik
Bussbolag
Swedavia
Hamnar
Dammägare

SMHI

Sjöfartsverket

Regeringen

Transportstyrelsen

Sveriges radio

Hemvärnet

Röda Korset

Försäkringsbolag

Teleoperatörer

Sundsvalls energi

Elbolagen

Räddningstjänsten

Hemtjänst/Trygghetslarm

SOS-Alarm

Lokalradion

Riksförbundet enskilda vägar

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga radioorganisationen

Civilförsvarsförbundet

Frivilliga motorcykelkåren

Försvarsmakten

Grannkommuner

Polismyndigheten

Svenska kraftnät

Socialstyrelsen

Landstinget

Post och telestyrelsen
(Nationella
Telesamverkansgruppen)

Länsstyrelser

Berörda kommuner
Härnösand
Härjedalen
Kramfors
Sollefteå
Sundsvall
Ånge
m.fl.

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Livsmedelsverket

Trafikverket
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Mittbladet

”Krisorganisationen
fungerar inte”

STORA
BRISTER
förvärrar
KRISEN

Brist på samordning
stoppar transporter
Konsekvenserna av översvämningen i mellersta Norrland har
blivit värre än nödvändigt genom
brister i krisorganisationen. Inte
minst finns brister i samordningen. Många inblandade vet inte
vem som ska göra vad.

En enkät bland dem som arbetar
med krishanteringen visar på
stora brister inom viktiga områden. Inte minst gäller det samordning mellan offentliga och privata
aktörer. En anonym tjänsteman
säger:
– När kommuner och myndigheter upphandlar varor och
tjänster saknas det ofta krav på
krisberedskap och en krisklausul
i avtalen.
Det finns ingen garanti för att
de upphandlade entreprenörerna
till exempel inom äldrevården har
någon form av krisberedskap.
Kriskommunikation är svårt
Många arbetar för att åtgärda
små problem, men färre tar tag i
helheten. Det är ofta långt till de
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centrala myndigheterna och svårt
att hitta rätt person med rätt ansvar. Ständiga omorganisationer
skapar också förvirring om vem
som gör vad.
– Centrala myndighet saknar
ofta verklighetsanknytning, säger
en kommuntjänsteman.
När en kris uppstår i samhället
är det av största vikt att informationen till allmänheten är enkel
att förstå och entydigt. Kommer
olika besked från olika håll uppstår förvirring och misstro mot
samhället.
Organisationen för kriskommunikation är bristfällig. Bristerna
gäller både intern och extern
information. Alla aktörer är inte
anslutna till det gemensamma
systemet Rakel.

Vad har seminariet
gett dig?
Gunilla Ågren,
Länsstyrelsen i Jämtland:
– Som projektledare i
Trygghetens hus är
jag van att
samverka med de
olika organisationer som finns i
huset, men
samtidigt vet jag
att vi behöver
samverka med fler. Det
har satts på sin spets på ett
bra sätt under de här övningarna.
– Det har varit både nyttigt och
trevligt att här träffa andra aktörer
som jag vill samverka med. Det är
nyttigt att sitta tillsammans och
tänka efter vad vi skulle kunna
göra tillsammans. Jag har också
fått ny intressant kunskap till
exempel om åkerinäringen och om
hur man säkrar broar.
– Alla deltagarnas engagemang
har också varit inspirerande och
jag skulle gärna vill delta i fler
sådana här övningar för att vara
väl förberedd för olika händelser
vi kan drabbas av.

Oklar bild
Det finns flera verktyg för att
skapa en lägesbild, men inga gemensamma rutiner för att få fram
en gemensam bild av läget.
Bristande kunskaper gör också
att läget tolkas olika. Ett viktigt
område där det saknas kunskaper
är tolkning av vädervarningar
från SMHI. Det är inte svårt att
lära sig, men det måste göras.
Transporter står still
Särskilt allvarliga brister finns
även på transportsidan. Att
lagren är små och måste fyllas
på varje dag gör systemet mycket
sårbart.
– Vi hade ingen aning om att
transportsystemen slås ut så
snabbt och att infrastrukturen

är så oflexibel, säger många
tjänstemän.
Särskilt stark kritik riktas mot
bristen på reservel på de flesta
bensinstationerna. Bränsle kan
inte pumpas upp och fordon blir
stående med tomma tankar.
– Om vi hade vetat hur hårt
bristen på transporter skulle slå
mot hela samhället hade vi sett
till att det åtminstone fanns ett
aggregat för reservel i varje tätort, säger en kommuntjänsteman.

Att reflektera över:
• Vilka brister ser du på din
arbetsplats?
• Är det rimligt att bristerna är så
stora?
• Vilka brister kan du åtgärda nu,
innan krisen kommer?

Holger Brännström,
Energimyndigheten:
– De här dagarna har
gett ganska mycket.
Det har gjort att vi
nu ser behov som
måste åtgärdas.
Särskilt intressant
har det varit att
träffa så många
andra från så skilda
områden, som är
beroende av varandra. Jag
har jobbat med det här i över 40
år och aldrig träffat folk från så
många områden samtidigt.
– Detta innebär att vi är på rätt
väg. Alla vet vad var och en måste
göra, men har sämre koll på hur vi
måste samarbeta.
– Personligen har jag fått ökad
förståelse för andras verklighet.
Skulle jag önska något är det att
ytterligare bredda de deltagande
aktörerna med representanter
från industrin och andra företag,
som till exempel oljebolag.
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Vad har seminariet
gett dig?
Anna Forsberg,
Ragunda kommun:
– Jag har mycket med hem från de
här dagarna: nya
kunskaper om
transportsektorn
och andra aktörers
resurser, om våra
möjligheter att
hjälpa varandra,
nya kontakter och
en lista på sådant
som jag måste ordna
när jag kommer hem.
– Det viktigaste jag har lärt
mig under de här dagarna
kommer jag att presentera för
kommunledningen när jag
kommer hem. Inte minst kunskaperna om vad som händer om
transporterna faller bort.
– Inte minst nyttigt blir de här
kunskaperna i det arbete som vi
nu påbörjar med en beredskapsplan för flera inlandskommuner.
För en liten kommun som
Ragunda är det också viktigt att
knyta kontakter med länsstyrelsen
som stöd i en krissituation.
Jan Persson, SJ:
– Det är alltid lärorikt och nyttigt
att få träffa likasinnade som
arbetar med samma
frågor. Efter en
sådan här övning
åker jag hem
starkare än när
jag kom hit.
– Eftersom
krishantering
bygger så mycket
på samverkan är
det nyttigt att skapa
personliga relationer och
det har också den här övningen
bidragit till. Nu har en del av de
röster jag har talat med i telefon
också fått ett ansikte.
– Även om jag har deltagit i flera
liknande övningar tidigare så är
det ändå viktigt att vara med. Det
här är levande frågor och det finns
inga patentlösningar. Därför är det
viktigt att fortsätta att diskutera.
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Så ska krisberedskapen fö

Nu ska kraftfulla återgärder vidtas
för att förbättra samhällets
krisberedskap i spåren av de stora
översvämningarna i mellersta
Norrland.
Aggregat för reservel kommer
att köpas. Myndigheter och
kommuner ska öva samordning.
Ett gemensamt sätt att informera
ska utvecklas.

Myndigheter och kommuner
har gjort en lång lista på brister i
samband med höstens hårda regn
och översvämningar i mellersta
Norrland. Nu kommer också en
lista på åtgärder för att förbättra
krisberedskapen.
När det gäller den dåliga samordningen mellan privata och offentliga aktörer är enigheten stor.
En obligatorisk ”krisklausul”
ska vara med vid alla upphandlingar och avtal. Kraven på krisberedskap hos entreprenörer ska
vara mycket tydliga.
Ett krav på vissa entreprenörer bör också vara att de förbinder sig att hålla koll på SMHI:s
vädervarningar.
Bättre samordning
För att förbättra samordningen
ska nätverk byggas. Där ska alla
vara med, både offentliga och
privata aktörer.
Befintlig lagstiftning ska också
utnyttjas bättre. Tillsammans
behöver man i länen utveckla metoder och arbetssätt för att mildra

Mittbladet

n förbättras

”Ny medvetenhet om
vad som bör göras”

KRAFTFULLA
åtgärder

FÅR FART

på transporter

effekterna av en kris.
För att samordningen ska fungera i praktiken måste det genomföras fler övningar. Att hantera
kriser är en kunskapsgren, som
måste övas. Och övningarna är en
färskvara.
Facebook och Twitter
Sociala medier som Facebook
och Twitter kan vara ett effektivt
sätt att nå ut med information
till en stor del av befolkningen.
Inte minst till ungdomar som inte
lyssnar på P4 och andra lokala
radiostationer.
Att hitta de bästa sätten att
samordna kommunikationen
mellan olika aktörer kräver
också särskilda övningar i
kriskommunikation.
För att ha goda relationer till
alla medier i en krissituation
måste dessa byggas upp innan
krisen inträffar.
Hjulen ska rulla
Transporterna ska i framtidens kriser inte få hänga på att

bensinstationer saknar reservel.
Kommunerna bör köpa in ett
antal aggregat som kan lånas ut
dit de bäst behövs. Rutiner för
underhåll ska utarbetas och alla
anslutningar ska ha en gemensam
standard.
För att få med alla privata
företag i krisberedskapen ska
samordningskonferenser vara
obligatoriska för alla företag som
utför samhällsviktig verksamhet.
Alternativ att ta sig till jobbet
ska utredas. Det kan handla om
att det finns cyklar att sig fram
med och att det finns möjlighet
att övernatta på arbetsplatserna.
Slutsats
En viktig slutsats när det gäller
krisberedskapen är:
”Tänk när – inte om”.

Att reflektera över:
• Vilka åtgärder är viktigast för
att förbättra samhällets
krisberedskap?
• Vilka åtgärder är viktigast på
din arbetsplats?

Vad har seminariet
gett dig?
Ann-Louise Wickholm,
Landstinget Västernorrland:
– Jag har lärt mig
mycket av de andra
deltagarna i
seminariet, från
andra organisation och aktörer.
Det har väckt nya
tankar som vi inte
tidigare har tänkt
på i vår organisation.
En sådan tanke är att vi
inte kan vara säkra på att vi i en
krissituation kan tanka våra
ambulanser, om elförsörjningen
slås ut på bensinstationerna.
– Vi har haft jätteintressanta
diskussioner i grupperna, särskilt
som detta scenario utspelar sig i
kända trakter så att det är lätt att
förstå konsekvenserna av olika
händelser.
– Personligen tycker jag att det
var väldigt bra att vi hade
moderatorer i alla grupperna. Om
jag skulle reflektera över något jag
skulle önska mig så vore det att
fler lokala aktörer hade deltagit i
den här övningen.
Tore Nordlund, Mittsveriges
bussbranschförening:
– De här dagarna har
tydligt visat hur
sårbart Sverige är
och hur snabbt
bränsle och mat
tryter om transporterna upphör.
Jag har verkligen fått
en tankeställare om
vad som kan hända, men
också att det finns lösningar om vi
samverkar och utnyttjar varandras
kunskaper.
– För oss i bussbranschen är
tillgången på bränsle nödvändig
och vi kan vara bättre rustade om
det händer något genom insikten
om hur mycket som kan åstadkommas genom samverkan.
– Under övningarna har det
varit tydligt hur kreativa vi kan bli
tillsammans när det uppstår en
krissituation. Upplägget med att
varva föreläsningar med diskussioner har varit lyckat.
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”Bra föreläsare. Intress
anta ämnesområden. Viktig t att ge
nomlysa
egen och andras organi
sation. Bilda
nätverk, träffa andra or
ganisationers
riskhandläggare.”
”Jag tycker att det har varit nyttigt
och intressant. Bland annat har jag
g
lärt mig mycket om bränslehanterin
som var okänt för mig tidigare.”

”Bra metoder, upplägg. Saknade
ibland lite aktiv moderering och
fördelning av ordet.”

”Jättebra.
Intressanta föreläsningar. Givande gruppövningar, men jag
hade gärna sett någon mindre gruppövning för att få tid och
fokus på åtgärderna. Nu kom vi överens om vad vi vill åtgärda, men ingen vidare diskussion om hur vi ska gå vidare.
På det stora hela riktigt bra!”
”Fruktansvärt bra och givande.
Kul och oerhört positivt med en träff som för en gångs skull
utmynnar i något konkret.
Bra insatser av mentorer och föreläsningar.
Några tuffa dagar, vore bra med separata grupprum. Som
kommun är det viktigt att frågorna lever vidare även efter
dessa dagar.”
”Annorlunda sätt att öva och angripa problem.
Kul!
Många nya ansikten och bekantskaper. Vi kom fram till
mycket bra åtgärdspunkter. Vi graderade åtgärder från A till
E, men glömde kanske bort de åtgärder som kan fixas snabbt
och enkelt.
Kanon!”
”Flera föreläsare föredrag”
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Vad har seminariet
gett dig?

”Mycket bra och innehållsrikt. Många nya infallsvinklar.”

Malin Nordlund,
Mittuniversitetet:
– Det har varit väldigt roligt att få
uppleva att det fungerar i
verkligheten ungefär som vi har
fått lära oss i skolan. Jag blev
nästan lite överraskad över hur väl
det stämde. De här dagarna
har jag också lärt mig
mycket om teknik
och organisation i
kriser.
– Att lära känna
människor i den
bransch där jag vill
arbeta i framtiden
kan också komma till
nytta. Jag har också
lärt mig hur många aktörer
som finns i branschen och som
det finns anledning att samverka
med.

”Bra med blandningen av myndigheter och kommuner. God
stämning – bra kursledning. Metoden är lysande. Har fått en
del nya insikter.
Saknade fler företagsrepresentanter, Trafikverkets entreprenörer. Stort fokus på bränsle.”

”Givande och mycket innehållsrikt. Lärande. Bra upplagt
seminarium.”

”Intressant ämne och bra upplägg. Avvaktar rapporten med
spänning.”
”Saknade representanter från flera kommuner. Kanske är inbjudan otydligt formulerad? Seminariet var bra, men skulle
ha gett mer i kommande arbete om fler deltog. Tack!”
”Rapport. Ja. Men sen då?”
”Bra innehåll och givande diskussioner. Mer sånt här! Vi
måste bestämma hur vi ska fortsätta efter rapporten.
Att tänka på är rummet. Ljudnivån gjorde det svårt
inledningsvis.”

Deltagare
Mikael Näslund........................................Riksförbundet enskilda vägar
Torbjörn Westman .................................Länsstyrelsen Västernorrland
Andreas Isaksson....................................Örnsköldsviks kommun
Håkan Olsen.............................................Räddningstjänsten Jämtland
Niclas von Essen......................................Räddningstjänsten Jämtland
Noomi Jonsson.........................................Räddningstjänsten Jämtland
Anna Forsberg..........................................Ragunda kommun
Patrik Persson...........................................Härjedalens kommun
Gunnar Åberg...........................................Sundsvalls kommun
Mathias Sjödin..........................................Sundsvalls kommun
Lars-Åke Wallin.......................................Östersunds kommun
Hans-Erik Olsson.....................................Sundsvalls energi
Gunilla Ågren............................................Länsstyrelsen i Jämtland
Ove Skägg..................................................Ånge kommun
Mats Bergmark........................................Medelpads räddningstjänstförbund
Kenth Andersson.....................................Tekniska förvaltning
Bashiri Eskander......................................Trafikverket
Lennart Ljung............................................VTG
Leif Melander...........................................VTG
Håkan Swedenborg.................................Post- och telestyrelsen
Per Backlund.............................................Trafikverket
Hans Engström.........................................Sveriges åkeriföretag
Carina Rhodin Nilsson............................Landstinget Västernorrland
Tore Nordlund..........................................Mittsveriges bussbranschförening
Torbjörn Roxå...........................................Trafikverket
Ingela Öhrling...........................................Trafikverket
Elisabeth Andreasson.............................Trafikverket
Mats Kjellman..........................................Trafikverket
Bertil Dahl..................................................MSB
Christer Andersson.................................Falck räddningskår AB
Pernilla Liliesköld.....................................Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen
Håkan Nordlander...................................Trafikverket
Christer Johansson..................................Polismyndigheten i Västernorrland
Hans Hägglund.........................................Energimyndigheten
Ann-Louise Wickholm............................Landstinget Västernorrland
Per Andersson..........................................Trafikverket
Mats Söderberg.......................................Trafikverket
Holger Brännström..................................Energimyndigheten
Carina Ahlfeldt.........................................Sveriges åkeriföretag
Johanna Hillgren......................................Medelpads räddningstjänstförbund
Jan Persson...............................................SJ
Pelle Lagnelöv...........................................SJ
Bo Sjödin....................................................Trafikverket
Jörgen Persson.........................................Sundfrakt AB
Niclas Hälldahl.........................................Sundfrakt AB
Viktoria Larsson.......................................Umeå hamn AB
Bengt Atterhem.......................................Försvarsmakten
Anders Klingström..................................Sveriges hamnar
Per Jonsson ..............................................Härnösands kommun
Sten Bergström........................................SMHI
Claes Samuelsson....................................Sjöfartsverket
Frida Blixt...................................................Länsstyrelsen Jämtland
Yvonne Nilsson........................................Västerbottens läns landsting
Malin Nordlund........................................Mittuniversitetet
Anita Forsell..............................................Mittuniversitetet
Christer Ögren..........................................Örnsköldsviks hamn och logistik AB
Preethi Huczkowski.................................Civilförsvarsförbundet Sundsvall
Andreas Fagerström...............................Civilförsvarsförbundet Sundsvall

Norrlandsstudien 2012
Norrlandsstudien är en analys av vad som händer med transportsektorn
vid större översvämningar i Mellannorrland. Den har genomförts inom
ramen för Samverkansområdet transporter.
Studien visar på brister i beredskapen för kriser, men också på åtgärder
och idéer för hur beredskapen kan stärkas.
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

