
 

 

Debatt 

 

Att växa från liten begränsad olycka till en stor komplex 
Har Sverige förmåga att hantera gränsöverskridande insatsledning? 

 

September var 2011 års kulmen vad gäller oljeskyddsinsatser. På några veckor 

genomfördes två stora internationella övningar med fokus på gränsöverskridande 

samverkan och ledning i samband med oljeutsläpp. Mellan övningarna inträffade en 

fartygskollision ute på danskt vatten som sedan visade sig bli ett av de största utsläppen 

som inträffat på västkusten på 30 år. Brandingenjör Eva Ljungkvist, som på uppdrag 

av MSB medverkade under dessa händelser, ger här sin syn på Sveriges förmåga att 

hantera större och komplexa olyckor. 

När jag medverkade under dessa händelser fick jag se många kompetenta människor växa 

med uppgiften och ta del av system och arbetssätt som fungerar tillräckligt bra för en 

begränsad olycka. Tyvärr så visar det sig att Sverige saknar viktiga komponenter för att 

effektivt hantera en stor komplex händelse. Min personliga reflektion är att landsidan 

behöver: 

 Ett gränsöverskridande insatsledningssystem 

 Gemensam informationshantering 

 Larmning och användning av icke-myndighetsorganisationer 

 

Ett gränsöverskridande insatsledningssystem  

Våra tre principer (ansvar, närhet och likhet) är en styrka vid en begränsad olycka där 

ansvaret ligger hos ett fåtal organisationer/myndigheter. Erfarenheten säger mig att skickliga 

medarbetare kompenserar på eget initiativ där våra styrande principer inte ger stöd. 

Ett av Sveriges största oljeutsläpp inträffade 2003. En stor del av oljan från fartyget Fu Shan 

Hai drabbade Österlens kust och jag hade förmånen att få delta i insatsen. Vi hade ingen 

oljeskyddsplan och våra rutiner sträckte sig inte längre än till två säckar absol 

(absortionsmedel). Men vi hade tur. Oljan fanns bara på vårt insatsområde. Vi kunde jobba 

avgränsat, informellt och basera arbetet på personliga kontakter. 

Men ett utsläpp i Mälaren exempelvis - kräver ledning och samarbete mellan 8 

räddningstjänster, 16 kommuner, 4 länsstyrelser osv. för att kunna säkra 

dricksvattenförsörjningen bland annat. När det blir så komplext saknar Sverige ett 

ledningssystem som kan växa från den lilla olyckan till den mycket stora. När det gäller att ta 

upp själva oljan är Sverige väl rustat med både kompetens och utrustning. 

”Kommuner, länsstyrelser och MSB måste ta ett kliv fram och gå ut ur skuggan av oss 

dominanta blåljusorganisationer.” 

Man kan inte förvänta sig att den lilla kommunen eller brandkåren ska klara av en komplex 

händelse. Av ledningen kan man dock kräva att den inser när den är underdimensionerad 

och/eller saknar förmåga att hantera situationen. Vi behöver även få svar på vem som ansvarar 

för att prioritera åtgärderna utifrån Sveriges bästa. Kommuner, länsstyrelser och MSB måste 

ta ett kliv fram och gå ut ur skuggan av oss dominanta blåljusorganisationer. 

Våra krisplaner på lokal och regional nivå är geografiskt begränsade. Det behövs ett 

ledningssystem för hantering av gränsöverskridande olyckor. Där har vi mycket att lära av 



våra grannar. Sverige borde ta bättre vara på sina och andras erfarenheter och införa ett 

insatsledningssystem som håller och har flexibilitet. 

Gemensam informationshantering  

Inte alla organisationer har råd eller förmåga att ge bra krisinformation vid komplexa sällan-

händelser. Våra medborgare, grannar och samverkanspartners har rätt och förtjänar att få 

synkroniserad och bra information vid en olycka. Då ingår det flera myndigheter som har ett 

delansvar och egna krisinformationsrutiner. Förankrade gemensamma 

informationshanteringsrutiner kan vara ett effektivt verktyg då de möjliggör fokus och 

resurser på rätt åtgärder och aktiviteter. 

Larmning och användning av icke-myndighetsorganisationer 

I Sverige har vi många frivilliga organisationer engagerade i fåglar, bandvagnar och 

radiokommunikation mm och MSB arbetar med att organisera delar av dessa. Det är min 

vision som utryckande befäl att kunna ringa in en eller flera stödjande funktioner till en insats. 

Alla dessa organisationer behöver kunna ansluta till insatsen. Ett sätt är att knyta dess 

representant till en samverkansgrupp eller en gemensam ledningsgrupp.  

Ett förslag på ett nästa steg 

Det finns flera vägar att gå och utredningarna som görs på varje händelse kommer ge sina 

rekommendationer. Mitt bidrag till vad som kan vara nästa steg är: 

 Ett gränsöverskridande insatsledningssystem - Hämta hem det bästa och mest 

lämpliga från Finland, Estland, Tyskland, Norge och amerikanska kustbevakningen. 

 Gemensam informationshantering – Tillsätt en arbetsgrupp bestående av våra bästa 

informatörer inom MSB, Kommunen, Polis och Räddningstjänst. Låt gruppen titta på 

amerikanarnas ”joint information structure” och arbeta fram ett nationellt förslag. 

 Larmning och användning av icke-myndighetsorganisationer – Utveckla det arbete 

som MSB påbörjat kring FRO (Frivilliga Radioorganisationen) och hämta goda 

exempel från t.ex NAMEPA (North American Marine Environment Protection 

Association). 

 

Satsa även på mer utbildning och övning inom praktisk insatsanalys, stabsmetodik och 

samverkansbefäl. Vi kan göra bättre ifrån oss! 

Fakta 

Skagex: Norges största civila övning pågick i 2 dygn med 800 skademarkörer och ca 4000 deltagare 

från 4 länder. I Oslofjorden hade en fingerad kollision inträffat mellan en passagerarfärja och ett 

tankfartyg. I övningen ingick även utbruten brand, utsläpp av olja och keminsats. 

www.dsb.no  

Tjörn: Utsläppet uppskattas vara på 700 ton olja och cirka 640 togs upp av kustbevakningen.  

www.kbv.se och www.lansstyrelsen/vastragotaland  

Ensaco, Boilex: 3 dagar lång övning med inriktning på att stresstesta systemet och med nyckelorden 

gränsöverskridande ledning, samverkan och kommunikation. Första strandnära övningen i Östersjön 

med 350 deltagare, 81 organisationer och 8 länder.  

www.msb.se och www.ensaco.fi.  

NAMEPA www.namepa.net  
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Brandingenjör 
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