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Förord
Att ta tillvara erfarenhet av inträffade händelser är för samverkansområdena, och de myndigheter som
ingår i dem, en viktig del i arbetet med att utveckla såväl de egna myndigheternas, som hela samhällets
krisberedskapsförmåga. Ibland inträffar det något i Sverige som orsakar allvarliga störningar
samhället. Vid sådana tillfällen försöker vi dra lärdomar av det inträffade. Lyckligtvis har vi relativt få
sådana händelser i Sverige, men måste ändå räkna med dem. Men samhällen runt hela världen har
mer eller mindre liknande förutsättningar som vi och då blir deras erfarenheter lika värdefulla för oss
att lära av. Samverkansområdena har under åren i varierande grad genomfört studieresor till andra
länder med olika syften: ta del av teknisk och metodisk utveckling, knyta kontakter, studera
förebyggande åtgärder m.m. Denna gång ville tre samverkansområden tillföra något helt nytt,
nämligen studera en händelse ur tre helt skilda perspektiv som samverkansområdena representerar.
Syftet var att det skulle ge ett mervärde och att det i det framtida arbetet skapas en kunskapsmässig
och personlig grund för närmare samverkan mellan samverkansområdena. Detta har lett till denna
gemensamma rapport inklusive en tvärsektoriell belysning. Rapporten kommer att vara ett viktigt
underlag för samverkansområdenas fortsatta arbete, såsom inriktning och risk- och sårbarhetsarbete.
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Författare
Detta dokument grundas på de sammanfattningar av alla besök som gjorts av olika resedeltagare.
Formerna för sammanställning och analys i de SO-visa avsnitten har varierat något, men kan betraktas
som resultat av ett kollektivt skrivande i respektive grupp. De inledande övergripande avsnitten har
skrivits av samordnarna för de tre samverkansområdena. För strukturering av rapporten och den
avslutande tvärsektoriella delen har Susann Ullberg, CRISMART, svarat.

Del 1 Inledning
1. Bakgrund: Orkanen Sandy och studieresan
I Sverige har vissa myndigheter ett särskilt ansvar för samhällets krisberedskap, dvs. för att minska
samhällets sårbarhet och för att hantera kriser när de väl uppstår. Myndigheterna är indelade i olika
grupper utifrån identifierade samverkansbehov, så kallade samverkansområden (SO) 1. Detta regleras i
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Syftet med samverkansområdena är
att genom förebyggande arbete och i samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer komma
fram till hur krisberedskapen bör och kan stärkas.
Stärkt krisberedskap uppnås exempelvis genom gemensam planering och gemensamma projekt som i
sin tur skapar samsyn kring åtgärder som bör vidtas. Utgångspunkten för denna gemensamma
planering är t.ex. myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, forskning och
inte minst, erfarenheter från övningar och verkliga händelser.
När orkanen Sandy i oktober 2012 drog fram över Kuba för att till slut nå nordöstra hörnet av USA och
vållade stor skada i och kring New York såg samverkansområdenas representanter att det sannolikt
fanns omfattande erfarenheter att ta till vara. De beslutade då att omgående inleda en planering för att
genomföra studieresor dit och sökte också medel för att finansiera resorna. Så snart det stod klart att
tre samverkansområden var för sig hade detta intresse väcktes också tanken på att samordna resorna
till samma tidpunkt och med vissa gemensamma besökspunkter. Ur såväl ansvars-, som praktiskt- och
innehållsmässigt perspektiv, har det hela tiden varit centralt att det handlar om tre självständiga
arrangemang med hög grad av samordning.
Vad var så speciellt med orkanen Sandy? USA har utöver Sandy utsatts för många olika händelser och
stått inför ännu fler identifierade hot och risker av alla slag, olyckor, tekniska fel, terrorism,
organiserad- och IT-relaterad brottslighet samt naturkatastrofer. Dessa har lett till åtgärder, strukturer
och metoder av generisk natur inom många olika områden. Vid orkanen Sandy blev utarbetade planer,
framtagna metoder och rutiner samt förebyggande åtgärder testade i ett skarpt läge. Särskilt intressant
är att det skedde i ett av världens tätast befolkade och mest teknologiska samhällen som dessutom är
ett finansiellt centrum med stora krav på fungerande betalnings-och överföringssystem.

1.1 Syfte
Det övergripande syftet med resan var att genom gjorda erfarenheter i USA få kunskap som kan
omsättas i samverkansområdenas arbete med att säkerställa samhällsviktig verksamhet.
De tre samverkansområdena fokuserade på lärdomar av händelsen inom sina respektive områden;
teknisk infrastruktur (SOTI), ekonomisk säkerhet (SOES) och skydd, undsättning och vård (SOSUV).
Varje samverkansområde formulerade sina egna mål för studieresan men generellt kan sägas att
målsättningen var att:
 Pågående 2:4 projekt ska tillföras kunskap utifrån de gjorda erfarenheterna/lärdomarna

Läs mer om samverkansområdena på MSB:s hemsida
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden/
1
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Bidra till underlag för Inriktning av anslag 2:4 Krisberedskap 2015 och ansökan om nya 2:4projekt.
 Erfarenheterna ska kunna användas för att reducera risker och sårbarheter samt ta fram
nödvändiga reservrutiner.
 Ingående myndigheter får möjligheter att knyta kontakter med motsvarande myndigheter i
USA.
SOSUV utgick dels från de fyra gemensamma projekten man arbetat med (informationsdelning,
ledningsstöd, evakuering samt enhetlig terminologi), dels sina grundläggande uppgifter att identifiera
och åtgärda brister i samhällets förmåga till skydd, undsättning och vård. SOES utgick från sina
grundläggande uppgifter att verka för att samhällets betalningar fungerar dvs. hela kedjan från
generering av underlag för utbetalning till att mottagaren kan använda medlen, samt att systemen för
att betala varor och tjänster fungerar. SOTI utgick från sina grundläggande uppgifter att kunna
upprätthålla en robust teknisk infrastruktur och att genom gjorda erfarenheter få kunskap som kan
omsättas i SOTI-myndigheternas arbete med att säkerställa samhällsviktig verksamhet.
Programmet omfattade ca 25 programpunkter 2 i Washington D.C. och New York. De omfattade såväl
offentlig verksamhet på federal, regional och lokal nivå som företag och frivilligorganisationer.
Besöken hade olika fokus, dels med styrande och förberedande fokus, men även med fokus på
operativa funktioner i kris. Totalt ingick 31 personer i studieresorna. 3
Dessa studieresor hade kunnat genomföras vid olika tillfällen utan någon direkt samordning. Valet att
samordna dem grundade sig på syftet att skapa förutsättningar för:
 en tvärsektoriell analys av erfarenheter och iakttagelser
 identifiera vilka aktörer som är av gemensamt intresse att besöka
 minska belastningen hos vissa mottagande aktörer i USA.

1.2 Metod och process
I och med valet att samordna de tre resorna och syftet att skapa ett mervärde i form av en
tvärsektoriell analys som sträcker sig över de tre samverkansområdenas verksamhetsområden så
uppstod också ett behov av ett gemensamt arbetssätt och likartade förutsättningar. Planeringen
delades därför in i tre faser med några centrala beståndsdelar som skulle vara gemensamma.
Varje samverkansområde utsåg en arbetsgrupp att arbeta med planeringen, främst avseende val av
besöksmottagare, inriktning av frågor m.m. Respektive samordnare för samverkansområdena bistod
främst med praktiska frågor och andra förutsättningar. MSB har, genom det bilaterala DHS-avtalet
med USA, en representant på den svenska ambassaden i Washington. Denna representant tog, med
stöd av ambassadens status, kontakterna med flertalet av potentiella besöksmottagare. Utan den
svenska ambassadens kontakter och engagemang hade sannolikt inte ett genomförande av denna
omfattning och kvalité varit möjligt. En från varje arbetsgrupp, SO-samordnarna och MSB:s
representant på ambassaden i Washington D. C svarade för koordineringsarbetet när så behövdes. 4
Före


Alla grupper tog fram ett dokument som angav syfte och mål med resan samt de viktigaste
frågeställningarna man ville titta på.5

Se bilaga 1 Veckoschema
Se bilaga 2 Deltagarlista
4 Se förteckning över de besökta aktörerna i Bilaga 3 Besöksmottagare
5 Se förteckning av frågeställningar i Bilaga 4 Frågeställningar
2
3
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De som avsåg att delta i resan skulle delta i, och verka för, olika kunskapsförberedande
aktiviteter, t.ex. inläsning av bakgrundsmaterial.
Upphandling av konsultstöd för metodutveckling och slutlig sammanställning av rapport inkl.
tvärsektoriell analys.
Former och struktur för reserapport togs fram. Ev. kopplingar till 2:4-projekt identifierades
och beaktades.
16 maj genomfördes en s.k. Kunskapsdag med fokus på:
o Krishantering i USA och ansvar och struktur i en federal nation
o Crismart höll en föreläsning om metodik vid erfarenhetsinhämtning vid studiebesök
m.m.
25 september genomfördes en Uppsamlingsdag med fokus på:
o Framtagen modell för hur information inhämtas och struktureras samt vem gör vad i
grupperna
o Praktiska frågor.

Under
 Genomförande av besök i enlighet med överenskommen metodik
 Praktiska aspekter att lösa: boende, gemensamma middagar, logistik
 Klädkod och andra etikettfrågor.
Efter





Gruppvis dokumentation och analys
Sammanvägd analys (Crismart)
Uppsamlingsdag veckan efter hemkomst
Slutsatser som kunde föranleda förslag till justeringar av inriktning 2:4 eller förslag till nya
projekt.

2. Krisberedskapssystemet i USA
2.1 Övergripande beskrivning
USA är en federalt uppbyggd nation med delstater som är relativt självständiga från den federala
nivån. Därför finns också en tydlig ansvarsfördelning mellan federalt ansvar och delstaternas ansvar
inom alla samhällssektorer. Detta gäller även krisberedskap. Inom delstaterna finns counties (ungefär
motsvarande svensk regional länsnivå), cities och municipalities (motsvarande svensk lokal nivå).
Liksom i Sverige är grundprincipen att kriser hanteras på lägsta möjliga ledningsnivå. För att kunna
ha en sammanhållen krishanteringsförmåga har ett antal regelverk, metoder, verktyg/tjänster och
strukturer arbetats fram. Genom detta har man försökt säkerställa att kriser kan hanteras oavsett om
de är begränsade till lokal nivå, hanteras på delstatsnivå eller föranleder nationella insatser. USA:s
krisberedskap har historiskt haft en säkerhetspolitisk betoning och efter 2001 en tydlig tyngdpunkt på
skydd mot terrorism. Under senare år har det dock blivit allt viktigare med en ”all hazards approach”,
dvs. ett allomfattande perspektiv på hot och risker inom krisberedskapen.

2.2 Nationell nivå
2003 bildades Department of Homeland Security (DHS) och 22 myndigheter placerades under DHS,
däribland Federal Emergency Management Agency (FEMA). FEMA:s uppgifter i stort vid en händelse
som Sandy är att svara för samordning och koordinering samt tillhandahålla och fördela
förstärkningsresurser. Ansvaret för insatserna ligger på lokal nivå (t.ex. staden New York ), regional
(county) och delstatsnivå (delstaten New York etc.).
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FEMA arbetar också förebyggande med att ta fram mallar för beredskapsplaner som myndigheter
counties, cities, municipalities och andra berörda aktörer kan använda. FEMA genomför även
övningar med aktörer på delstats och regional nivå. De arbetar mycket för att beredskapsarbete ska
vara en naturlig del i samhället. FEMA sköter även det nationella försäkringsprogrammet för
översvämning. I en kris fokuserar FEMA i första hand på de överlevandes behov.
Både DHS och FEMA har 24/7 funktioner, t.ex. National Operations Center (NOC) vid DHS och
National Response Coordination Center (NRCC) vid FEMA. Liksom NOC spelar NRCC en betydande
roll för att säkerställa upprätthållandet av en samlad lägesuppfattning bland de inblandade aktörerna
genom bland annat dagliga myndighetsgemensamma videokonferenssamtal med representanter för
Vita huset, berörda federala departement och myndigheter, de berörda delstaterna, och vissa
frivilligorganisationer.
Erfarenheterna från 11-septemberattackerna 2001 och orkanen
Katrina 2005, då insatserna
involverade myndigheter på flera
ledningsnivåer, visade på behov av
ett ramverk för operativ
ledning,
samverkan,
resurskoordinering med mera, Principer
för detta utarbetades och regleras
nu genom National Response
Framework (NRF). NRF beskriver
strukturer och mekanismer för
krishantering som engagerar flera
nivåer och olika aktörer.
Hur aktörer ska samverka operativt
i hanteringen av specifika händelser
beskrivs
i
National
Incident
Management System (NIMS) och
lokala anpassningar av detsamma, som New York Citys City Incident Management System (CIMS) etc.
Inom såväl USA:s nationella ramverk för krishantering, NRF, som i NIMS, finns stödfunktioner 6 med
bl.a. privata aktörer som en viktig komponent för koordinering av resurser i samband med kriser,
indelade i så kallade Emergency Support Functions (ESF). Denna nationellt fastslagna indelning syftar
till att underlätta samverkan för stödfunktionerna mellan myndighetsnivåer samtidigt som varje ESF
erbjuder utrymme för anpassning till regionala och lokala förhållanden. Ansvaret för specifika ESF på
den federala, delstatliga och ibland även kommunala nivån tilldelas en specifik ytterst ansvarig
myndighet eller i vissa fall även frivilligorganisationer som Röda Korset, och i många fall en eller flera
sekundärt ansvariga myndigheter/organisationer. Tanken är att man inom dessa grupper, t.ex. på
begäran av FEMA, snabbt ska kunna fördela resurser där de bäst behövs inom landet.

Figur 1 National Response Framework, Källa: Presentation 21/10 – 13 av
Department of Defense, reviderad av författarna.

6

T.ex. Transportation, Communications, Public Works and Engineering, Firefighting, Emergency
Management, Mass Care, Emergency Assistance, Housing, and Human Services, Logistics
Management and Resource Support, Public Health and Medical Services Search and Rescue, Oil and
Hazardous Materials Response, Agriculture and Natural Resources, Energy, Public Safety and
Security, Long-Term Community Recovery, samt External Affairs.
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FEMA:s personella resurser för federalt stöd vid händelser utgörs av bland annat FEMA:s mer än 7500
anställda. Samtliga anställda vid FEMA är utbildade för att kunna arbeta med krishantering i fält om
det skulle behövas, oavsett ordinarie arbetsuppgifter. Dessa utgör således en extra resurs och bidrar till
ökad robusthet i det amerikanska krishanteringssystemet. Utöver detta har FEMA överenskommelser
med gräns- och tullpersonal om att tillfälligt kunna anställa dessa som resurser i krishanteringen om
det skulle behövas. Det finns även något som kallas för FEMA Corps och som utgörs av ca 14 000
ungdomar 18-24 år, som fått utbildning i krishantering och som kan rycka in och tillfälligt anställas av
FEMA i samband med större krishändelser. Det finns också Surge capacity force, som bemannas av
anställda på andra federala myndigheter och Reserv Corps inom olika områden som FEMA kan
utnyttja vid behov. FEMA har även avtal med privata aktörer som på kort varsel kan ställa personal till
förfogande. Därutöver har varje delstat ett nationalgarde som kan stå till FEMA:s förfogande, som bl.a.
kan hjälpa till med röjningsarbete och försörjning med reservkraft samt med logistikfrågor. Även
USA:s federala militär kan kallas in om FEMA begär det för att hjälpa till med t.ex. transporter och i
arbetet med att återställa energiförsörjningen i drabbade områden.
För att FEMA ska kunna tillskjuta resurser för hantering eller återuppbyggnad måste presidenten fatta
beslut om katastrofläge7 detta görs efter begäran av guvernören i den drabbade delstaten. På FEMA:s
huvudkontor i Washington finns det nationella krishanteringscentret, NRCC, som har till uppgift att
koordinera all hjälp från federal nivå i samband med större katastrofhändelser. Där finns företrädare
från berörda myndigheter, privata sektorn och andra organisationer som inte är myndigheter. På
regional nivå finns ofta motsvarande center, Regional Response Coordination Center (RRCC), som har
förbindelse med den nationella nivån.
Operativ samverkan stöds genom Incident Command System (ICS) som är en modell för att
koordinera organisationers arbete. Modellen används vid alla typer av händelser. Systemet används på
lokal, regional och federal nivå samt av många icke-statliga organisationer. I ICS integreras exempelvis
utrustning, personal, rutiner och kommunikation i ett gemensamt regelverk. ISC är utformat för att
underlätta verksamheten i fem områden: kommando, drift, planering, logistik och ekonomi och
administration.
På delstatlig-, regional- och lokal nivå finns en funktion för att koordinera krishanteringsarbetet,
Office of Emergency Management (OEM). Även på regional nivå finns ESF. Till exempel finns på
delstatsnivå New York State OEM samt regional nivå Nassau County OEM.

3. Orkanen Sandy och övergripande konsekvenser
Från det att Sandy hade bildats tills den klingade av så passerade den olika meteorologiska nivåer,
vilket gör att den omnämns med olika klassificeringsbegrepp. Till det kan läggas att vi ibland
förknippar den med amerikansk terminologi och ibland svensk, tillsammans med olika mediala
uttryck så finns alltså en uppsjö av begrepp. I denna dokumentation har valts att följa den benämning
som SMHI använde, dvs. ”orkanen Sandy” eller bara ”Sandy”.
Måndagen den 22 oktober 2012 meddelade National Weather Service (NOAA), att orkanen Sandy
uppnådde vindbyar på upp till 42 m/s). Den 23:e oktober indikerade NOAA att rekommendationer för
bevakning av den orkanen kunde komma att bli nödvändiga för södra Florida under kvällen. Den 24:e
oktober bevakade FEMA orkanen Sandy. NOAA etablerade stormbevakning för Floridas östkust. 25:e
oktober bevakade FEMA orkanen Sandy nära när den drog över östra Karibiska havet med vindar upp

Se mer om beslut om katastrofläge i Bilaga 5 FEMA:s officiella information om presidentens beslut
om katastrofläge
7
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mot 105 miles per timme. FEMA upprätthöll nära samordning med krishanteringspartners i Florida
och även aktörer i de stater som eventuellt skulle komma att drabbas; de sydostliga staterna samt
staterna längs med Atlantkusten. På fredagen 26 oktober aktiverades State Emergency Operations
Center (NYS EOC). Guvernören i delstaten New York förklarade ”State Disaster Emergency”, vilket
aktiverade nationella Emergency Management Assistance Compact (EMAC) för att få assistans av
övriga delstater och för att få hjälp av de federala myndigheterna. Måndagen den 29 oktober nådde
orkanen Sandy över USA.8
Sandy var den till ytan största orkan som uppmätts över Atlanten och påverkade därmed ett stort
geografisk område. Sandys omfattande konsekvenser var ett resultat av flera samverkande faktorer.
Bl.a. gjorde tidvattenvågor att havsnivån redan var på en hög nivå när Sandy slog till. Detta, i
kombination med det höga vattenstånd som lågtrycket och orkanen medförde, gjorde att vattennivån i
kustnära områden höjdes långt över det normala (s.k. storm surge). Följden blev omfattande
översvämningar. Vädermässiga förhållanden gjorde också att orkanen, som normalt borde ha upphört
ganska omedelbart när den nådde land, övergick till en s.k. extratropisk storm och kunde pågå mycket
längre. Sandy slog dessutom till mycket senare än vad som är normalt för orkansäsongen i USA, vilket
gjorde att vädret också var mycket kallare än normalt. En del områden drabbades till och med av
kraftigt snöfall. Det kalla vädret gjorde att hjälpinsatserna blev än mer akuta.
Mellan 100 och 200 personer dog, hundratusentals hem ödelades och affärsverksamheter förstördes
eller tvingades stänga ner sin verksamhet, en del permanent, andra tillfälligt.
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som är USA:s federala myndighet för
havs- och atmosfärstudier, spelade en viktig roll i bedömningen av orkanens styrka samt var och när
den skulle slå till. När president Barack Obama den 30 oktober 2012 utlyste krisläge kunde FEMA
börja agera i förebyggande syfte. Detta innebar bl.a. att 900 FEMA-anställda i förväg kunde placerades
ut i olika områden för att snabbt kunna hjälpa till på plats och stödja lokala samt regionala
myndigheter. Andra åtgärder som FEMA vidtog var bl.a. upprättande av krishanteringsbaser i New
York, Massachusetts och New Jersey, i syfte att placera förnödenheter, elgeneratorer och
kommunikationsutrustning. FEMA placerade sambandspersonal till krishanteringscenter i 12
delstater. Det nationella krishanteringscentret i Washington, National Response Coordination Center
(NRCC), aktiverades till högsta nivån. Man aktiverade även samtliga Emergency Support Functions
(ESF) och de regionala krishanteringscentren (RRCC) för FEMA-regionerna I, II, III och IV.
Samma dag som orkanen slog till så avsatte FEMA ekonomiskt stöd på mer än 6,3 miljoner dollar till
andra federala parter med uppgiften att bland annat stödja delstatliga och lokala initiativ för att
återupprätta utslagna kommunikationssystem, undanröjande av bråte, för att ta flygbilder och för
flygövervakning samt för olika hälso- och sjukvårdsinsatser.
Även om FEMA hade en viktig roll i samband med orkanen Sandy, när det gällde koordinering av
initiala stödresurser samt resurser för återhämtning och återuppbyggande, så var det federala stödet
bara en del av ett mycket bredare engagemang som inkluderade aktörer på alla nivåer i samhället. Det
handlade om såväl regionala som lokala myndigheter, privata aktörer, icke vinstdrivande
organisationer (t.ex Röda korset), frivilligorganisationer, olika trossamfund (till exempel
Frälsningsarmén) samt enskilda individer som ställde upp och agerade med hjälpinsatser både före,
under och efter Sandy.

8

Se Bilaga 6 FEMA:s tidslinje för mer information
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Del 2 Samverkansområdenas
delrapporter
4. Delrapport Samverkansområdet Ekonomisk
säkerhet (SOES)
4.1 Inledning
I oktober 2013 genomförde samverkansområdet för ekonomisk säkerhet (SOES) en studieresa till
USA. Huvudsyftet med resan var att studera de lärdomar som amerikanska myndigheter och andra
aktörer har dragit av orkanen Sandy. För att med detta kunna studera och dra eventuella lärdomar
som kan användas inom SOES verksamhetsområde.
Under besöket genomfördes möten med totalt nio olika aktörer plus en information om ambassadens
verksamhet samt kvällsföreläsningar/samtal under två kvällar som ordnades av den svenska
ambassaden. Besökens spännvidd var stor med myndigheter på såväl federal, delstatlig som lokal
nivå. Därutöver genomfördes även ett besök hos en NGO (Röda Korset) samt möten med tre privatstatligt samverkansorgan, FS-ISAC, FSSCC samt Payment Risk Committee.9

4.2 Erfarenheter från det förebyggande arbetet
4.2.1 Samhällets allmänna beredskap
På myndighetsnivå, såväl federal som lokal nivå, fanns ett stort mått av förvarning för orkanen Sandys
framfart. Orkanen hade under sin väg passerat bl.a. Bahamas tre dagar innan den nådde USAs östkust
och den federala katastrofmyndigheten FEMA hade därför relativt god tid att förbereda sina insatser.
Det fanns en bra medvetenhet hos allmänheten om att Sandy var på väg och stora delar av samhället
hade en förberedelse för vad som skulle ske.
I förberedelsearbetet utgjorde FEMA det nav för trovärdig information som behövdes för att hela
samhället skulle engageras i beredskapsarbetet inför den eventuella katastrofen. Det möjliggjordes till
stor del av att president Obama utfärdade ett katastroftillstånd för delstaterna Connecticut, District of
Columbia, Maryland, Massachusetts, New Jersey och New York redan innan orkanen hade slagit till
mot kusten, och därigenom kunde FEMA agera i ett mycket tidigt skede.
FEMA mobiliserade i ett tidigt skede 900 personer för att klara sin viktigaste uppgift; att informera
samt samverka mellan alla inblandade organisationer och sektorer i katastrofarbetet.

9

Detaljerad lista på besöksmottagare återfinns i Bilaga 2.
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Trots den massiva informationsinsatsen innan Sandys ankomst fanns en stor misstro hos allmänheten,
vilket bl.a. SSA mötte. Misstron hos allmänheten grundade sig i tidigare erfarenheter från
evakueringar utan efterföljande kriser, t.ex. vid stormen Irene 2011. En stor del av SSA:s
förberedelsearbete utgjordes av att understryka vikten av att lyssna på de varningar som utfärdades,
samtidigt som SSA:s egen katastrofförberedelse påbörjats.

4.2.2 Myndigheter och organisationers interna åtgärder
I samtliga besökta organisationer uppgavs det finnas en stor medvetenhet redan innan Sandys
ankomst. Att efterverkningarna skulle bli så stora var inte den samlade bilden men samtliga
organisationer initierade befintliga beredskapsplaner.
I flera av de besökta organisationerna innefattade beredskapsplanerna uppdatering av kontaktlistor,
uppmaningar till personal att ta med bärbara datorer hem, ladda extrabatterier, aktivering av
personalens beredskapstjänster samt inackordering av beredskapspersonal på kontor eller i
närliggande område.
Ett tydligt exempel på en kombination av goda förberedelser, som ändå inte räckte, var SSA där
förberedelsearbetet bl.a. bestod av att ställa upp datorerna på borden. När sedan vattnet steg uppemot
180 cm i lokalerna räckte det inte långt.

4.2.3 Åtgärder för att säkerställa ekonomisk säkerhet
Till skillnad mot flera tidigare stora katastrofer i New York, som attackerna mot World Trade Center
1993 samt 2001, fanns det tid för förberedelse inför Sandys ankomst.
Inom SEC:s verksamhetsområde rörde sig mycket av förberedelserna kring de elektroniska finansiella
handelssystemen. Dagarna innan Sandy anlände pågick en omfattande verksamhet för att utvärdera
olika valmöjligheter vad gällde möjligheterna att upprätthålla handeln i olika system via
backupsystem.
Trots befintliga backupsystem fanns en stor oro för systemens robusthet eller kapacitet främst för New
York Stock Exchange. På grund av NYSE:s stora behov av tillförlitlighet, som inte kunde garanteras,
valde NYSE med SEC stöd i ett sent skede stänga NYSE under två dagar, något som inte orsakats av
väder sedan 1888. Stängningen ansågs inte orsaka några problem. Flera av besöksmottagarna såg
desto allvarligare på risken att behöva stänga obligationshandeln, där handel med statspapper ingår.
Det blev aldrig aktuellt, däremot tidigarelades en auktion av statspapper någon dag på grund av den
förestående orkanen.
Inom Department of Treasury (DoT) resulterade förberedelsearbetet i att departementet verkade för
att myndigheter skulle tidigarelägga federala utbetalningar för att undvika utbetalningar under
evakueringen eller orkanen. Vidare uppmanade DoT till överseende med 1-2 dagar sena betalningar
och uppmanade allmänheten att vid behov av ytterligare fördröjning skulle varje gäldenär kontakta
betalningsmottagare och be om ytterligare respit. Syftet från DoT att genomföra en sådan begäran var
att minska stressen för allmänheten i en händelse när de ekonomiska systemen riskerade att inte vara
tillgängliga för allmänheten. En liknande begäran från DoT meddelades under den s.k. governmentshutdown 2013.
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4.3 Erfarenheter från respons och krishantering
4.3.1 Samhällets allmänna beredskap
Under katastrofens skeende utgjorde FEMA en nod för information för samhället i stort. FEMA:s
personal under det initiala skedet var ca 900 personer och verksamheten bestod initialt av ren
katastrofhjälp, till stor del med hjälp av andra organisationer, myndigheter och företag.
Röda Korset var en av de viktigaste organisationerna i den initiala insatsen. Deras arbete inleddes med
katastrofhjälp och övergick i många områden snabbt till dörrknackning och monetär hjälp. En röd tråd
i den initiala insatsen var att snabbt finnas till hands där hjälpen behövdes för allmänheten, utan att
påverka samhällets egna möjligheter negativt. Det innebar till exempelvis att Röda korsets resurser
snabbt kunde omgrupperades om hjälpen hade satts in i områden där behovet inte var stort eller om
hjälpinsatsen i sig påverkade det lokala näringslivets möjligheter att agera.
För hjälp till samhällsgrupper som var beroende av det federala välfärdssystemet dirigerades arbetet
av SSA genom att det statliga regionkontoret i New York lade ut verksamheten på callcenter i andra
delar av landet. För dessa grupper bestod den lokala hjälpen bl.a. av en snabb och enkel distribution av
nya socialförsäkringskort, något som är nödvändigt för att medborgare ska kunna få ut välfärdsstöd
och, i vissa fall, sjukvård.
Den finansiella informationen kom i många fall från FS-ISAC, som har ett uppdrag och förtroende från
branschen att hantera känslig information och främst föra informationen vidare till sina medlemmar.
FS-ISAC genomförde analyser av finansiell data från företag och byggde sin information på dessa. De
kopplingar som analyserna gav mellan betalterminaler, bensinstationer och dylikt var i sin tur den
enda informationen som förmedlades till bl.a. FEMA.
Bland de analyser som genomfördes av FS-ISAC återfinns en viktig analys för att underbygga
information till allmänheten. FS-ISAC samlade in, anonymiserade och analyserade data från
medlemsföretag och en sekundär analys av dessa data resulterade i en förmåga att lokalisera vart
korttransaktioner genomförts i realtid, rent geografiskt. Dessa analyser kom sig av en vilja att vara
flexibla och tänka kreativt vid en krissituation och kunde därigenom löpande ligga till grund för viktig
information till allmänheten om var det fanns möjligheter att köpa bensin, mat, medicin, byggmaterial
o.s.v. Det utgjorde därigenom ett gott exempel på privat-offentlig samverkan i samband med
katastrofen. Ett annat exempel på ett flexibelt tänkande kommer från FED som använde sitt
analysverktyg (BI-tool) för att beräkna knutpunkter, utifrån var personalen befann sig, varifrån
chartrade bussar skulle hämta personal som behövde ta sig till arbetsplatsen.

4.3.2 Myndigheter och organisationers interna åtgärder
Under katastrofens förlopp la flera av de besökta myndigheterna om sin verksamhet till att bedrivas
utifrån beredskapsplanering. I flera fall innebar det att en stor del av personalen fanns på plats, men
tjänstgjorde i andra roller. Dessa beredskapsroller var inövade och förberedda och aktiverades redan
innan katastrofen var ett faktum. Det var flera olika myndigheter som vid besöken poängterade
styrkan i att flexibelt kunna styra arbetet till andra geografiska platser. Exempel på det kom t.ex. från
SSA och FED.
Exempel på beredskapsroller i myndigheterna är att förstärka telefonväxlar, vakta lokaler och
faciliteter eller sköta rudimentär logistik för de nyckelroller som är inkallade.
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4.3.3 Åtgärder för att säkerställa ekonomisk säkerhet
Som nämnts utgjorde information om möjligheter att få tag på livsmedel och bensin en viktig faktor
till att säkerställa den ekonomiska säkerheten. De som möjliggjorde den sortens information var
FEMA med analysstöd av t.ex. FS-ISAC, men många andra organisationer och myndigheter deltog i att
samla data om detta.
Det som flera myndigheter pekade på var vikten av att få ut rätt information i rätt kanal, med rätt
kvalité. En stor svårighet med det var den stora risken för desinformation via sociala medier. FEMA
agerade aktivt både under krisen och efter krisen via sociala medier för att dämpa effekterna av
desinformation i sociala medier. Det gjordes genom ett aktivt arbete på webben, via medier och i flera
av de stora sociala kanalerna.
I New York utgjorde Office of Emergency Managment (OEM) en viktig aktör för de besökta
myndigheterna för att organisera information från olika parter. OEM tog emot och samordnade
informationen i olika kanaler. I OEM sitter representanter från många olika myndigheter för att just
säkerställa kvalitén och samordna informationsflödet och kunna ha en direktkontakt mellan
myndigheter.

4.4 Diskussion och förslag till utvecklingsområden
4.4.1 Samhällets allmänna beredskap
För att säkerställa samhällets allmänna beredskap behöver många olika åtgärder genomföras. Utifrån
de erfarenheter som vi samlat under studieresan ser vi en mängd olika områden som är intressanta ur
ett svenskt perspektiv.
De erfarenheter som alla besökta operativa myndigheter och organisationer lyfte fram som de
viktigaste för att säkerställa samhällets allmänna beredskap, var dels tydlighet och kvalité i
information till olika målgrupper och dels att ledningen för organisationerna redan innan krisen aktivt
deltar i planering och förberedelser för krisen för att vara förberedda och väl informerade, redo att
fatta de beslut som krävs under krisen. Att säkerställa att rätt information når ut via rätt kanaler till
rätt målgrupper, med en god kvalité, var under det akuta skedet ytterst svår. Att möjliggöra det under
flera dagars elavbrott med flera miljoner drabbade människor byggde på en tidigare planerad
samverkan mellan privat och offentliga parter. Planeringen utfördes med en tydlig framtagen
prioritering genom ett samarbete, via personliga kontakter likväl som via t.ex. OEM.

4.4.2 Myndigheter och organisationers interna åtgärder
Som en nyckelfaktor för att lyckas säkerställa den interna verksamheten under katastrofen, via
beredskapsplaner och en effektiv beredskapsorganisation, pekade flera av besöksmottagarna ut den
tydlighet som de federala myndigheterna, med FEMA i spetsen, informerade om det stundande hotet.
Det är inte långsökt att se att myndigheter och näringsliv skulle kunnat hamna i samma situation som
en stor del av befolkningen i området om kommunikationen till myndigheter eller näringsliv hade varit
något mer otydlig. Till skillnad mot delar av allmänhetens ovilja att evakuera och vidta de nödvändiga
förberedelserna stod myndigheter och näringsliv (finansiella sektorn) bra rustade när katastrofen var
ett faktum.
När förberedelserna påbörjades fanns i många myndigheter och organisationer en systematisk
struktur för beredskapsorganisationer. Beredskapsorganisationerna inbegrep i flera fall alla de delar
av organisationerna som krävs för att säkerställa beredskapen under ett antal dagar. Den samlade

20

erfarenhet som flera myndigheter har dragit från tidigare katastrofer visade sig vara en
framgångsfaktor. I många myndigheter har tidigare erfarenheter utvecklat en mycket avancerad
beredskapsplanering. Det innebar att det i flera besökta organisationer fanns en
beredskapsorganisation som sträckte sig långt förbi den tekniska infrastrukturen och
beredskapsledningen av myndigheten. Det fanns beredskapspersonal avsatt för att hantera
personalrelaterade frågor, t.ex. kommunikationer med nära och kära, mat och logi, likväl som tekniskt
kritisk infrastruktur.
Kontinuitetsplaneringen och riskmedvetenheten sträckte sig i många fall till en kvalitetssäkring av
leverantörers och tredje parters kontinuitetsplanering, något som visade sig vara en nyckelfaktor för
beredskapsplaneringen.
För de myndigheter som lyckades bibehålla sin verksamhet under alla dagar var en ytterligare
erfarenhet att ha kontinuitetsplaner för fasta installationer och fastigheter, som var samkörda med de
kontinuitetsplaner som fanns inom annan kritisk infrastruktur.

4.4.3 Åtgärder för att säkerställa ekonomisk säkerhet
I New York fanns två organisationer som skötte en samlad kommunikation till allmänheten respektive
den finansiella sektorn; FEMA/OEM respektive FS-ISAC. FEMA skötte informationsspridning till
allmänheten genom OEM och FS-ISAC:s roll är att möjliggöra en gemensam informationsinsamling
inom finansbranschen i syfte att sprida informationen på ett gemensamt och avidentifierat sätt. Dessa
två organisationer fungerade som koordinatörer av kommunikation, som under orkanen behövde
tränga igenom både ett stort mediebrus och fungera under flera dagars elavbrott.
För att analysera och sammanställa den nödvändiga information, som kommunikationen med
allmänheten eller näringslivet efterfrågar, krävs att varje kritisk part i systemet har en fullständig
planering för de scenarier som kan ske. Ovan (Myndigheter och organisationers interna åtgärder) har
nämnts behovet av att beredskapsplaneringen gäller alla kritiska resurser i en verksamhet, såväl IT
som personal och beredskapslogistik. Det är en viktig aspekt både för det interna arbetet i varje
myndighet samt för samverkan och förtroende inom området ekonomisk säkerhet.
FEMA använder idag en scenarioplanering för övningar som bygger på omvärldsanalys av möjliga
skeenden med en tidshorisont på 25 år. Det är en lång tidshorisont som öppnar många olika risker för
både offentlig och privat sektor. Dessa risker kan analyseras, övas, bedömas och hanteras utifrån olika
scenariobaserade övningar inom eller mellan myndigheter och finansiell sektor. Utöver
tidsperspektivet använder FEMA även en målgruppsanalys i sina scenarier för att tydliggöra viktiga
och utsatta grupper i samhället som kräver stort stöd i händelse av kris.
I syfte att utöka den befintliga likviditeten i området under krisen uppmanade DoT myndigheter att
påskynda planerade utbetalningar. Själva åtgärden, som berördes under ett av besöken under resan,
väcker många frågor om den skulle tillämpas på det svenska systemet. Det är en åtgärd som aldrig
genomförts i Sverige. Det är dock inte osannolikt att behovet skulle kunna uppstå under eller inför en
kris i Sverige.

4.5 Sektorspecifik sammanfattning samt lärdomar för svensk
krisberedskap inom SOES
Det var många intryck under studieresan som har sammanfattats i denna rapport. Många av de
erfarenheter som dragits kan direkt tillämpas på verksamheter vid svenska myndigheter; hur personal
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ska hanteras i krisens akuta skede, hur samverkan runt kommunikation bör samordnas, hur
samverkan runt beredskapsplanering ska hanteras, o.s.v.
De övergripande lärdomar som vi ser utifrån den samlade bild vi fått från studieresan är följande:
 För att hantera en katastrof av denna magnitud krävs stora förberedelser för att bibehålla en
kommunikation som når den nivå som eftersträvas vad gäller exempelvis relevans, snabbhet
eller tillräcklig mottagaranpassning. Det gäller både kommunikation med allmänheten och
näringslivet samt kommunikation såväl internt som mellan myndigheter. I Sverige utgör idag
FSPOS en viktig part i hantering av ett gott informationsflöde. Därutöver har respektive
myndighet sina kanaler för sina respektive målgrupper. En fortsatt diskussion bör föras vilken
nivå som är önskvärd vad gäller kriskommunikation inom området ekonomisk säkerhet. En
definition av sådana nivåer kräver dessutom en framtida utveckling för att kunna säkerställa
ett utförande som når upp till nivåerna. Erfarenheterna från studieresan visar att en sådan
utveckling kan vara ytterst viktigt för att trygga förtroendet för den ekonomiska säkerheten.


En viktig erfarenhet hos besökta myndigheter var hanteringen av personalresurserna.
Personalen ansågs hos flera myndigheter som en resurs som kräver sin egen
kontinuitetsplanering och aktiva krishantering. Det är en viktig aspekt som myndigheter inom
SOES kan diskutera för att lära av framöver.



De myndigheter som lyckades bibehålla sin verksamhet under hela krisen utmärkte sig genom
en beredskapsplanering som innefattade alla kritiska resurser för att kunna upprätthålla en
samhällskritisk nivå. De hade identifierat samtliga kritiska faktorer för att upprätthålla
verksamheten, trots en eventuell omlokalisering, delar av personalen som saknades samt flera
dagars elavbrott. För det svenska samhällets förtroende för den ekonomiska säkerheten kan en
fortsatt diskussion föras på detta ämne inom SOES.



Erfarenheten från resan visar att många av de myndigheter och organisationer som bibehöll
sin funktionalitet enligt kontinuitetsplaneringen hade tagit kontinuitetsplaneringen på stort
allvar för alla de resurser som krävdes. De hade, utöver sin egen planering, säkerställt en
tillräcklig kvalité vad gäller leverantörers planering. Därigenom minskade riskerna runt om
verksamheten och de kunde sköta sin beredskap enligt plan. Det är något som SOES kan ta till
sig bl.a. i arbetet med kritiska resurser, som redan pågår inom SOES.



Inför orkanen Sandys ankomst rekommenderade Department of Treasury myndigheter att
tidigarelägga planerade utbetalningar som låg i systemen i förtid. Det var ett verktyg som
användes för att förenkla tillgången till en god likviditet i de drabbade områdena. Det svenska
systemet har inga sådana möjligheter och det finns varken lagrum, utarbetade rutiner eller
någon analys av eventuella konsekvenser utifrån ett svenskt perspektiv. Oavsett hur det
svenska samhället skulle hantera ett liknande behov finns en stor osäkerhet över hur vi skulle
kunna värdera effekter och konsekvenser. En analys av händelsen ur ett svenskt perspektiv
vore intressant inom SOES uppdrag.



FEMA, den federala myndigheten för katastrofhantering, använder i sin scenarioplanering för
beredskapsövningar två verktyg som skiljer sig mot svenska motsvarigheter. Den första
skillnaden rör tidsperspektivet, där FEMA blickar upp till 25 år 10 framåt i tiden för att täcka in
en djup komplexitet i scenariebeskrivningen. Den andra skillnaden rör målgruppsanalys, som

MSB har gjort liknande arbete som redovisas i skriften Samhället 2032. Mer information finns på
hemsidan: https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Utvarderingar--strategiska-analyser/Langsiktigstrategisk-analys/
10
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aktivt används för att tydliggöra viktiga och utsatta grupper i samhället som kräver stort stöd i
händelse av kris.
Genom att utveckla en mer komplex omvärldsanalys som grund för scenarioplanering kan SOES
arbeta för en utveckling av scenarioplanering inom området ekonomisk säkerhet. Det i sin tur kan leda
till en övningsplanering inom SOES som inkluderar fler myndigheterna inom området och därigenom
möjliggöra en större utväxling från övningar.
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5. Delrapport Samverkansområdet Skydd,
undsättning och vård (SOSUV)
5.1 Inledning
Samverkansområdet skydd, undsättning vård genomförde den 20-25 oktober 2013 under studieresan
till USA 12 besök. Besöksmottagarna omfattade flera olika organisatoriska nivåer, från federal nivå
(FEMA), regional nivå, (OEM, Nassau County), till lokal nivå samt en frivillig organisation. Inom
besöksprogrammet rymdes även två stycken paneldebatter med talare från akademi, frivilligrörelse
samt näringslivet.11
I huvudsak besökte samverkansområdet aktörer inom området motsvarande skydd, undsättning och
vård. Frågorna som ställdes till de olika besöksmottagarna hade koppling till de gemensamma projekt
som samverkansområdet bedriver.12

5.2 Före: Riskreducerande (inklusive förberedande) åtgärder
inom respektive område
Enskilda aktörers och samverkande åtgärder för att skapa robusta system
På federal nivå pratade man om ”hela samhället”. Detta begrepp som användes flitigt innebär ett
förhållningssätt som inkluderar alla aktörer, de offentliga, det privata, trossamfund,
intresseorganisationer t.ex. ursprungsbefolkningen, välgörenhetsorganisationer, frivilligorganisationer
och individen. SOSUV såg flera exempel på det förhållningssättet under resan, till exempel hur
Frälsningsarmén och Röda Korset hade förutbestämda och uppmärkta arbetsplatser i ett regionalt
samordningscenter (OEM, se nedan).
På MTA (Metropolitan Transport Authority) arbetar anställda med varierande kompetenser. Vid
besöket fick SOSUV träffa dels en chef som även var MTA:s kontaktperson i NYC OEM under Sandy,
dels personer med ansvar för kort- och långsiktig återuppbyggnad. MTA är i sin dagliga verksamhet en
mycket operativ aktör. Varje dag görs 8,5 miljoner personresor i deras kollektivtrafiknät och det finns
alltid någon form av avvikelse att hantera. Till exempel pumpas vatten ur tunnlar dagligen. Tidigare
har MTA:s inriktning varit att hålla igång verksamheten oavsett vad, men nu jobbar man mer med så
kallad uppmanad nedstängning som ett verktyg, dels i syfte att vid allvarliga händelser undvika
strandade resenärer, men också för att skadekostnaderna bedöms bli lägre om systemet är stängt.
MTA berättade bland annat vid besöket att det är viktigt att göra riskanalyser för den egna
verksamheten och man arbetar mycket med kontinuitetshantering. Det är en fördel om det finns en
flexibilitet på arbetsplatser så att vissa arbetsuppgifter kan prioriteras och även utföras av medarbetare
som normalt har andra arbetsuppgifter. Detta är ett sätt att skapa förmåga till att hantera
oregelbundenheter.

11
12

Se förteckning över besökta aktörer i Bilaga 2 Besöksmottagare
Se förteckning i Bilaga 4 Frågeställningar
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För att skapa robusthet i transportsystemen satsar man på att bygga bort svagheter och kända problem
i transportsystemet. I detta arbete och övrig kontinuitetshantering är tillgången till aktuella
kartunderlag som visar områden som riskerar att drabbas av översvämningar nödvändiga för
planeringsarbetet.
På MTA arbetar de olika beslutsfattarna mycket med väderprognoser och tillförlitlighet i dessa med
procentsatser. Detta innebär att man med hjälp av procentsatser försöker beräkna med hur stor
sannolikhet en prognos slår in med x antal timmars varsel.
För NYUMC (New York University Medical Center) gäller att man blir koordinerad av den så kallade
Health Care funktionen inom The New York City of Emergency Management (OEM). Till följd av bl.a.
erfarenheterna från stormen Katrina (år 2005) uppdaterade National Fire Protection Association sin
handbok, Health Care Facilities Code, med detaljerade riktlinjer och rekommendationer för hur
sjukvårdsinrättningar bör förbereda sig och agera vid olika krisscenarier. I denna handbok krävs sedan
2009 att varje vårdinrättning gör en riskanalys på hur byggnader, utrustning, patienter och personal
kan komma att påverkas. Både riskanalyser och krisberedskapsplaner uppdateras varje år. Därtill ska
evakueringsövningar genomföras minst två gånger per år och innefatta såväl evakuering av egna
patienter som mottagande av patienter från andra sjukhus. Under orkanen Irene (sommaren 2011)
testades de förberedande planer som fanns och därmed upplevde man en viss tilltro till
förberedelserna inför orkanen Sandy som underlättade arbetet under orkanen Sandy för NYUMC.
NYUMC hade före orkanen Sandy gjort en RSA med fokus på identifiering av byggnaders och
utrustnings robusthet. Reservgeneratorer var placerade på taket för att skyddas mot översvämning.
Problemet var att dessa dieselförsörjdes från sjukhusets källare. Dieselpumparna slogs ut när vattnet
trängde in i byggnaden. Följden blev därför att el, värme, vatten, telekommunikation och hissar inte
kunde fungera.

Enskilda aktörers och samverkande åtgärder för att stärka
krishanteringsförmågan
FEMA vidtog en del förberedande åtgärder innan orkanen kom. Det byggde bland annat på att
presidenten utfärdade undantagstillstånd av akut karaktär för berörda stater (11 st). Det innebär
framförallt att federal finansiering och federala resurser ställs till förfogande via FEMA till delstaternas
Office of Emergency Management (OEM). FEMA skickade då ut 900 personer och flyttade
förstärkningsresurser närmare de områden som de trodde skulle drabbas.
FEMA arbetar med att förbättra stödet och hjälpen till de drabbade enskilda människorna enligt
begreppet överlevnadsfokus. Detta fungerade dock inte fullt ut under insatserna vid orkanen Sandy,
utan blev istället en del av de erfarenheter och lärdomar man drog. Detta innebar att man måste
förbättra stödet till den enskilde på ett tidigt stadium, att tidigt möta de drabbade, att alla som behöver
det ska ha likvärdig tillgång till hjälpen och att minska komplexiteten i stödprogrammen.
Nassau County Office of Emergency Management (NCOEM) har lagstadgat ansvar för att samordna
alla länets beredskapsplaner. OEM:s ansvar är att identifiera sårbarheter, effektivt mildra katastrofer,
offentlig utbildning, skydda Nassau County:s first responders, säkerställa kontinuiteten mot
regeringen och näringslivet samt underlätta en effektiv återhämtning. OEM samordnar lokala, statliga
och federala myndigheter samt privata aktörer för att utveckla, underhålla och genomföra Emergency
Operations Plan (EOP). Eftersom mindre städer inte har så stor egenförmåga till ledning/samordning
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brukar OEM:s koordinering uppskattas.13På NCOEM genomförs table top övningar som ett led i att
stärka förmågan. Man konstaterade även att det har varit nyttigt att ha haft ett par mindre stormar att
öva på.
I lokalen hos NCOEM är det förberett med namnskyltar för alla aktörer som samverkar och samordnar
sina verksamheter under katastrofer t.ex. Polis, Räddningstjänst, Flygräddning men också
frivilligorganisationer som Frälsningsarmén, Röda korset m.fl. Mycket av OEM:s arbete handlar om
att skapa en gemensam lägesuppfattning. Till OEM hör också utrustning som används vid katastrofer,
t.ex. ledningsfordon och reservelverk m.m.
På OEM använde man sig av det så kallade Hurrevac, som är namnet på en form av beslutsstödsystem
som används. I det programmet kan man bland annat se när det är dags att evakuera.
Eftersom alla aktörer i en katastrofsituation har bra och planerade möjligheter att samverka inom
OEM, så handlar kommunikationen om att få ut information till medborgarna och även att ta emot
information.
Evakueringsinformation och var man hittar närmaste skydd (shelter) sprids normalt via webb, press,
sociala medier, man åker runt på gator och informerar samt via telefonsamtal. Evakueringsrutter finns
på hemsidan och skickas ut före stormsäsongen. Man testkör även dessa evakueringsrutter,
kontrollerar skyltningen m.m. Tre dagar innan Sandy antogs slå till, började verksamheten organiseras
på OEM. Man stängde ner viss verksamhet för att kunna höja sin fokus på just hanteringen av
orkanen Sandy.
När orkanen slog till beordrade New Yorks borgmästare Michael Bloomberg evakuering av flera
hundra tusen invånare i lågt liggande områden närmast kusten. Det område som evakuerades var ett
område som låg lågt och havsnära, ca 500 000 människor var berörda. Information om evakueringen
sändes ut till invånarna i dessa områden via alla befintliga kanaler. Bl.a. ringde man runt till
människor och bad dem evakuera. Röda korset öppnade 21 stycken skydd för att kunna bistå de
evakuerade människorna.
På NYPD (New York Police Departement) förberedde man sin organisation på så sätt att man såg över
arbetsuppgifter och arbetsrutiner dagarna före det att Sandy gick in över land. Exempelvis gick man
över till 12h-skift istället för 8h-shift för att öka mängden tillgänglig personal. Man beslutade även att
temporärt upphöra med för situationen så kallat ”icke väsentligt” arbete under den berörda perioden i
syfte att istället få ut mer personal i uniform till den yttre verksamheten. Det senare för att öka
synligheten och därmed minska risken för plundring m.m.
När det gäller samverkan med andra aktörer inom krishanteringssystemet säkerställs den genom att
NYPD finns representerade inom OEM. OEM ansvarar för att planer tas fram och att aktörerna övas
för olika scenarier, detta för att gynna samverkan under en allvarlig kris. Vidare framkom att NYPD på
grund av sin dominerande storlek som aktör inte upplevde några problem med att samordna
polisverksamheten med olika lokala mindre poliskårer.
När det gäller FDNY (New York Fire Departement) har de efter händelserna 9/11 utvecklat och ändrat
mycket i sin organisation. De har t.ex. utvecklat sina förmågor att hantera konsekvenser efter
terroristattacker.
OEM koordinerar den samlade insatsen. Enligt FDNY samarbetar man mycket med OEM. FDNY
använder National Incident Management System (NIMS) som ett ramverk för sitt arbete. OEM arbetar

13

För orientering av Nassau County, se Bilaga 7 Kartbilder över Manhattan med omgivning
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proaktivt med att förmedla resurser, fastställa evakueringszoner, logistiken kring tillfälliga boenden
för evakuerade (shelter) och fastställer också övergripande mål för insatserna. FDNY, och andra
aktörer, skickar en representant (liaison officer) som sitter på OEM.
I enlighet med systemet i NIMS/CIMS är det på förhand bestämt vilken aktör som leder den samlade
insatsen beroende på vilken typ av händelse det är. Varje aktör leder dock sina egna resurser (single
command). Man lyfter fram de olika aktörernas kärnkompetenser (operates in core competences). Alla
har dock inte implementerat NIMS som det var tänkt.
NIMS karaktäriseras av Single and Unified command med en Single operation function. CIMS
karaktäriseras av Unified command med en Unified operations function. CIMS har således en något
svagare lednings- och samordningsfunktion, där myndigheten med kärnkompetens inte får lika stort
utrymme som i NIMS.
Flera av befälen på FDNY ingår i IMT (Incident Management Team) och kan åka för att stötta vid stora
insatser på andra platser i USA. Efter orkanen Sandy blev IMT ombedda att ta hand om
koordineringen av olika myndigheters arbete med återställande i en stadsdel i New York (Bronx).
På UN head uarter (UNH ) anser man att en robust och redundant säkerhets- och
krisledningsorganisation är en avgörande framgångsfaktor för att uppnå god krishanteringsförmåga.
Därför är systemets struktur viktigare än enskilda personers engagemang och kompetens. En annan
faktor som lyfts fram är vikten av att upprätthålla förmåga att kommunicera och informera. Detta har
varit en av UNHQ:s stora utmaningar i många år och man har nu uppnått en förbättring. UNH
strävar nu efter total öppenhet mot media. UNH s kommunikationsavdelning är känslig för
störningar i t.e . teknisk infrastruktur eftersom det påverkar förmågan att kommunicera. För att
kunna ta emot och sprida information samt fatta nödvändiga beslut i det operativa krisledningsarbetet
är det därför väsentligt att upprätthålla funktionaliteten i denna verksamhet. På UNH bedrivs en
kontinuerlig omvärldsbevakning och man har också ett väl utvecklat samarbete med såväl lokal-,
regional-, samt nationell nivå.
Det finns goda personella resurser internt för att upprätthålla funktionalitet och säkerhet. UNHQbyggnaden/verksamheten har en särskild och även en suverän status på en avgränsad geografisk yta
och det är i princip endast vid brand som de behöver hjälp utifrån. Den interna
säkerhetsorganisationen, med en befälsordning likt militären, är robust och väl bemannad och kan
hantera det mesta själv, utan externt stöd. Bland annat finns möjlighet för säkerhetspersonalen att
stanna på jobbet dygnet runt för att garantera säkerheten. Detta var nödvändigt under Sandy eftersom
byggnaden måste bevakas även om verksamheten stängdes.
American red cross (Röda korset) är en av myndigheterna i förväg identifierad och erkänd frivillig
resurs med betydande personella och materiella resurser till förfogande. 90 % av verksamheten utförs
av volontärer. Verksamheten finansieras till 85 % av donationer och till 15 % av offentliga medel
(uppdragsersättning). På regionkontoret i New York finns en infrastruktur för att ta emot uppdrag
(förfrågningar om insatser) samt leda och samordna dessa.
Att kunna ta emot och organisera spontanfrivilliga är en viktig uppgift, oavsett om den spontant
frivilliga är användbar i krishanteringen eller inte. Att iordningsställa och sköta de speciella skydden
(shelters) är en viktig insats. De anordnas i större lokaler som inte används för reguljär verksamheten
under kriser, t.ex. skolor. Lokalerna utformas för 3-7 dagars vistelse för människor som har evakuerats
och är i behov av en plats att sova på, vatten och mat samt toaletter och duschar. Att kunna erbjuda en
personlig kontakt har visat sig vara betydelsefullt för de dem som drabbats. Den uppsökande

27

verksamheten i utsatta områden beskrivs som oersättlig. Idéburet-offentligt partnerskap är ett
beprövat arbetssätt som fungerar.
Röda Korset arbetar med förberedande säkerhetsinformation till allmänheten bl.a. genom appar, men
man har svårt att nå fram till den som bäst behöver den. Det beskrivs som värdefullt att ha något, som
starkt påminner om våra ”trygghetspunkter”, att hänvisa drabbade invånare till.
Röda korset berättade att de upplever att specialisering mellan aktörer som regel skapar barriärer, och
den måste överbryggas för en framgångsrik krishantering. Röda Korsets erfarenhet är att amerikanska
myndigheter ofta brister i sitt ansvarstagande och att detta skapar problem. Ledningssystemen till
exempel fungerar inte alltid. Man tar för givet att var och en tar sitt ansvar.
Ett flertal aktörer berättade genomgående att samarbete, i händelse av en kris, finns etablerad på
frivillig basis mellan konkurrerande privata aktörer inom energisektorn åtminstone på den regionala
skalan. Det innebär bland annat att man har metoder för att avlasta varandra både material- och
resursmässigt.
5.2.3 Analys
Samhällsviktig verksamhet
FEMA trycker på att man i det amerikanska krishanteringssystemet är så kallat överlevnadsfokuserad.
Detta begrepp verkar vara individrelaterat. Är det så att man tänker sig att det gäller att snabbt skapa
goda förutsättningar för återställning för människor, verksamheter – privata såväl som offentliga?
Oavsett detta hörde SOSUV inte någonstans talas om identifierad samhällsviktig verksamhet och att
någon planering för eventuell prioritering utgick från det.
Sociala medier
Flera aktörer lyfte fram vikten av att arbeta med social media, bland annat FEMA, Röda korset etc. Det
är viktigt för dem att analysera så kallad crowdsourcing data för att ta reda på och möta de verkliga
behoven. Flera av dessa aktörer hade också kommit långt i utvecklingen av metoder och resurser för
att göra detta.
Sociala media används som en värdefull kanal för både information och kommunikation i USA.
I Sverige utnyttjas sociala media inte alls på samma sätt. Möjligen kan en del aktörer använda sociala
medier för information, men sällan för kommunikation med allmänheten i kris.
Resurstillskott
I Sverige har vi inte samma förfarande med något slags undantagstillstånd utan i linje med
ansvarsprincipen ligger finansieringsansvaret kvar hos respektive aktör. I Sverige finns dock
möjligheten för kommuner att söka ersättning för räddningstjänstkostnader som överstiger
kommunens självrisk.
När det gäller förstärkningsresurser så har MSB vid några tillfällen flyttat förstärkningsresurser
närmare det område som befaras komma att drabbas av t.ex. översvämningar. Detta fungerar bra när
resursen väl behövs men det får å andra sidan inte leda till att kommunerna avstår egen planering och
förberedelser på grund av att MSB finns där och kanske kan hjälpa till.
Frivilligorganisationer
Frivilligorganisationer har en tydlig identitet i krisberedskapen/-hanteringen med förmåga att med en
hög grad av självständighet utföra överenskomna arbetsuppgifter. Intrycket är att frivilligresurser är
inte bara en accepterad utan en naturlig och förväntad del av samhällsresponsen. Amerikanska Röda
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Korset har exempelvis gjort en analys av glappen i det existerande offentliga responssystemet för att
hitta sin nisch och sedan verkligen kunna bygga upp sin förmåga i denna nisch. Översatt till svenska
förhållanden så sker mycket av den offentliga responsen i att stödja individer genom en mycket mer
omfattande socialtjänst etc. När det gäller att göra någon form av behovsanalys för frivilliga så kan
man göra en koppling till Missing People i Sverige som också hittat en nisch och snabbt blivit
framgångsrika.
Väderprognoser
Beslutsfattare behöver förstå tillförlitligheten i väderprognoser och varningar, dvs. x antal timmar
innan kan man säga hur stor sannolikheten är för en väderprognos att inträffa. Det behöver även vara
känt när nästkommande prognos och varning finns tillgängliga. SOSUV fick en bra beskrivning av
MTA om deras kompetens i väderprognoser.
Certifiering
Sjukhuset University hospital var väl förberett genom att det fanns riktlinjer och rekommendationer
för hur sjukhusen skulle förbereda sig vid evakuering, att riskanalyser gjorts och övningar genomförts.
Genom att följa dessa riktlinjer blev sjukhuset också certifierat vilket var ett kvitto på att de klarade av
att hantera olika krisscenarion.
Samverkan
När det gäller blåljusaktörer är det på ett sätt en markant skillnad mot hur det fungerar i Sverige där
alla aktörer agerar utifrån sina respektive uppdrag i samverkan med de andra, enligt ansvarsprincipen
och den utökade ansvarsprincipen. Å andra sidan verkar det i praktiken, även om man säger att en
aktör leder den samlade insatsen, vara så att var och en arbetar inom sitt kompetensområde. Det
framgick att FDNY tyckte att New York Police Departement (NYPD) gärna ville leda alla insatser.
Fördelarna respektive nackdelarna med de olika systemen NRF, NIMS, CIMS skulle kunna innebära
att olika aktörer tvingas in i samma arbetssätt trots att det inte riktigt passar deras uppdrag eller sätt
att arbeta. Eller så är det snarare en förutsättning med dessa ramverk för att ledning, samverkan och
koordinering ska fungera.
En analys kan vara att denna typ av gemensamma system för ledning och samverkan innebär så pass
stora positiva nettoeffekter att enskilda organisationer kan få offra en hel del av sina principer innan
det blir negativt för den drabbade. FDNY gav uttryck för den mer prestigelösa hållningen, medan
NYPD som konstaterats upplevdes mer självcentrerade.
Känslan är att om man förskjuter perspektivet till den drabbade finns det nästan bara vinster, medan
enskilda myndigheter/aktörer kan uppleva att något går ut över dem eller ger dem minskade
ramar/utrymme.
Verksamhetsprioritering
När det gäller NYPD planerade man för vilka egna verksamheter som skulle drivas vidare under en
allvarlig händelse, respektive vilka egna verksamheter som kunde begränsas eller helt upphöra under
händelsen. Detta möjliggjorde att resurser frigjordes, främst personal, för den verksamhet som
prioriterats under händelsen. Man hade behov av att planera för vilka egna resurser som vid behov
skulle kunna avdelas för att stödja andra aktörer, eller för att utföra prioriterade uppgifter som
egentligen ligger utanför den egna kärnverksamheten.
5.2.4 Förslag till utvecklingsområden
Nedan anges identifierade områden för gemensam utveckling i Sverige.
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Finns det i Sverige behov av ett system som kan täcka andra kostnader än det som kan
hänföras till räddningstjänst? (Jfr det regeringsuppdrag som SRV/MSB har haft i fråga om ev.
nytt ersättningssystem.)



När det gäller området sociala media i Sverige bedrivs just nu ett forskningsprojekt 14
finansierat av MSB med denna inriktning. Security Arena driver med stöd av MSB också
projekt som handlar om social media. Det kan vara något som behöver ses över och utvecklas.



När det gäller ett eventuellt samarbete, i händelse av en kris, mellan konkurrerande privata
aktörer inom energisektorn på frivillig basis, åtminstone på den regionala skalan, för att
avlasta varandra både materiel- och resursmässigt är det oklart huruvida detta finns inom
Sverige eller ej. Det är definitivt något man bör titta vidare på i syfte att skapa mer robust
infrastruktur.



Vi bör med utgångspunkt från tidigare gjorda arbeten studera vilka möjligheter vi har i Sverige
att redan i före-skedet på ett bättre sätt en nu knyta frivilligorganisationerna till
krishanteringssystemet och dess aktörer. En studie skulle även kunna ligga till grund för hur
frivilligorganisationerna på ett effektivt sätt kan infogas i den kommande planeringen för ett
civilt försvar.



Hur arbetar vi i Sverige med prioritering av samhällsviktiga funktioner? Finns det en
planering som tar helhetsgreppet om detta?



Den enskilde individens roll före en kris behöver belysas och kommuniceras.



Om man vill förstärka synergier i det nationella och internationella krishanteringsarbetet, som
vi säger att vi även vill göra i Sverige, så torde den amerikanska vägen vara ett exempel.



När det gäller vädervarningar och tillförlitligheten i väderprognoser är detta något som
behöver utvecklas och utbildas i för olika svenska myndigheter och andra verksamheter. Det
bör även diskuteras vidare inom SOSUV och SMHI.



I Sverige finns på nationell nivå inga riktlinjer som ställer krav på hur bland annat sjukhusen
ska förbereda sig vid evakuering. Olika evakueringsprojekt pågår på nationell nivå och det är
viktigt att dessa arbeten lyfter fram behov av framtagande av riktlinjer för evakueringen. Detta
underlättar för landstingen men också för andra berörda aktörer.



Det är viktigt även i Sverige att beakta svenska perspektiv på lokal och regional nivå vid
kontinuitetsplanering när det gäller ombyggnationer eller nybyggnationer samt teknisk
infrastruktur.



Planering av evakuering, genomarbetade kartunderlag kopplat till vattenstånd bör sannolikt
vidareutvecklas i Sverige.



FEMA lyfte också fram möjligheten att prioritera tillgången till kommunikation. Vad är status
i frågan om prioritering av samtal i t.ex. mobilnäten i Sverige?

Även Mittuniversitet bedriver på SOES/Försäkringskassans uppdrag ett treårigt (2014-16) arbete om
sociala medier.
14

30

5.3 Under:
område

Respons

och

krishantering

inom

respektive

5.3.1 Enskilda aktörers och samverkande åtgärder för att hantera olika hot och
händelser under den akuta fasen
FEMA använde under besöket ofta begreppet ”fostering unity of effort across the whole community”.
Detta innebär att man inbegriper aktörer från olika sektorer i samverkan i krishantering, dvs. både
offentliga och privata. Det finns en styrka i att ha ett bra samarbete även med icke-offentliga aktörer. I
många stater finns nu operativa ledningsplatser för nödsituationer där även olika icke-offentliga
aktörer kan koordinera sina insatser. När det gäller de kontrakterade aktörerna dröjde det till i
december innan de engagerades av FEMA. Kommunikationen fungerade enligt de kontaktsanställda
dåligt mellan de kontrakterade aktörerna och FEMA.
Nassau county OEM var en central punkt för olika aktörer. När det gäller kommunikation och
information generellt använder man sig där av traditionell media och press, via presskonferenser, men
man använde också sociala medier såsom Twitter och Facebook för att sprida information om hur man
hanterar katastrofer. Vid en evakueringssituation ringer man ut till alla medborgare som finns inom
evakueringszonen och ber dem evakuera. Man försöker varna i tid och uppmuntra till egenevakuering,
dvs. att bo hos släktingar/vänner, ta in på hotell eller på annat sätt lämna staden. De flesta vill undvika
att bo på ett skyddat boende (shelter) om möjligt. Evakuering sker i två steg: först sker den frivilliga
evakueringen och senare – om nödvändigt – beslut om obligatorisk evakuering. På så sätt undviks
onödiga köer när alla ska ut på vägarna samtidigt.
På MTA har man tillgång till operativa team som utför uppgifter för att kunna ge återhämtning och
motståndskraft under en händelse (recovery and resiliens). Det finns tydliga strategier för hur dessa
team ska jobba i en kris. Teamen ska sättas in där det bäst behövs för att minska skadorna, som
exempelvis att laga vattenläckor.
Dagen före Sandy gick in över land beordrade borgmästaren obligatorisk evakuering. Denna
evakuering var dock inte obligatorisk i strikt mening. Den som inte lydde evakueringsordern
tvångsevakuerades inte. Med erfarenheter från orkanen Irene då det visade sig att många som
evakuerade kunde ha stannat kvar och att många fick sina hus plundrade, valde fler att stanna kvar
denna gång. Detta skapade ett stort tryck på NYPD att hjälpa personer som av olika skäl fanns kvar i
sina bostäder eller på andra platser. NYPD la särskilt fokus på att säkerställa transporter och
distribution av livsmedel och dricksvatten.
Sociala medier används också för att ta emot information till livräddande insatser. I och med att
strömförsörjningen bröts blev möjligheterna att göra detta dock sämre efter ett tag. Offentliga
laddningsstationer för mobiler och datorer blev en viktig åtgärd.
NYPD ansvarar för säkerheten och prioritet nummer ett under en kris är därför att skydda liv och
hälsa. Men efter det mest akuta skedet vid orkanen Sandy fick NYPD ansvaret för att säkerställa matoch vattenleveranser. Detta upplägg möjliggjordes i och med att borgmästaren beslutar om sådant som
inte faller under kärnverksamheten för polisverksamhet.
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För att säkerställa att verksamheten skulle kunna bedrivas inom NYPD avdelades personal med
uppgift att lämnade stöd till nyckelpersonal i syfte att avlasta dessa avseende problematiken med att
hantera sina egna familjer och bostäder. Cirka 2000 poliser drabbades personligen av Sandy.
Gemensam lägesbild är ett område som diskuterades flitigt. Det man insåg vid orkanen Sandy var att
de regioner och aktörer som inte primärt hade berörts, men som kunde komma att behöva bistås med
materiel och/eller resurser, inte alls hade samma lägesbild över situationen i New York.
På sjukhuset University hospital i New York försvann all elförsörjning på grund av översvämning i
källaren som slog ut dieselgeneratorerna. Följden blev att detta slog ut bland annat el, värme, vatten
IT, telefoni och medicinska gaser. Sjukhuset tvingades därmed att evakuera patienter, varav många
svårt sjuka, till andra sjukhus. Totalt evakuerades 325 patienter till 14 olika sjukhus på tretton timmar.
Beredskapssamordnaren på sjukhuset hade en viktig roll vad gäller skapande av sjukhussängar/platser
på andra vårdinrättningar.
Vid förflyttningen av patienter till säkra områden användes räddningstjänsten, nationalgardet och
medicinstuderande, vilka utgjorde en viktig extra resurs utöver sjukhusens egen personal. De patienter
som kunde gå prioriterades först, därefter kunde de mest kritiskt sjuka bäras ut. Flera av dessa
patienter var anslutna till intravenös och annan medicinsk utrustning.
Det fanns en befintlig organisation, som skrev ut patienter. Operationsverksamhet ställdes in och
akutmottagningen stängdes för att ha så lite patienter som möjligt att evakuera. Inneliggande patienter
flyttades från byggnader/våningsplan som ansågs mest osäkra. Schemaplanering med
tolvtimmarspass för personalen gjordes innan orkanen blev ett faktum. Personal kallades in till arbetet
innan kollektivtrafiken ställdes in, det fanns således gott om personal under hela
evakueringsprocessen. Registrering fördes på alla patienter till vilken vårdinrättning och namn på
närmast anhörig. Journaler fanns i pappersversion (på grund av att man höll på att göra förändringar i
systemet) och kunde medfölja patienten.
För att säkerställa läkemedelstillförseln de närmaste 48 timmarna fick patienterna med sig läkemedel
till andra sjukhus. Vårdpersonal följde med på patienttransporterna till andra sjukhus i syfte att säkra
patientsäkerheten.
Ett problemområde var att sjukhusen i New York som evakuerade patienter konkurrerade om samma
vårdplatser. Det fanns ingen överblick av vilket sjukhus som hade rätt vårdplats för patienten, utan
patienter lastades i transportfordon och åkte till en ledig plats på annat sjukhus. Vilka patienter som
var mest utsatt för fara var viktig del i prioriteringen. Patienter som inte var i säkert område på grund
av att vatten trängde in flyttades uppåt i sjukhuset. På varje våningsplan fanns särskilt
ledningsansvariga utpekade med uppgift att ansvara för sitt våningsplan och att ha kontakt med
krisledningen på sjukhuset. Under hela händelseförloppet hölls öppna möten för att informera
personalen då detta var enda sättet när alla andra kommunikationsvägar hade upphört.
Under Sandy hade FDNY många olika typer av utmaningar att hantera; bränder, översvämningar, folk
som satt fast i hissar etc. Vid ett tillfälle brann 140 byggnader samtidigt i Queens. Man bistod också
med att inreda skydd och att hjälpa behövande att ta sig till dem. FDNY startade förberedelserna inför
orkanen 4 dagar innan den kom. Man maximerade bemanningen när orkanen nådde land och hade
även ett program för att stötta anställda som privat drabbades av orkanen. Några dagar innan orkanen
nådde land initierades FDNY eget IMT, vilket då lösgjordes ur den normala verksamheten och fick en
fristående, stödjande roll.
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FDNY betonade liksom många andra aktörer som vi träffade vikten av att arbeta aktivt med sociala
medier. De använder sociala medier för att skicka ut information till allmänheten. FDNY berättade
även att en av lärdomarna från 9/11 var att den strategiska operativa ledningen måste säkerställas
bakåt. Man förlorade, förutom ett enormt manskap, även stora delar av den strategiska ledningen
under 9/11.
För UNHQ i New York och dess byggnad var det största problemet den snabba och oväntade
översvämningen, som tryckte in stora vattenmassor i byggnaden (saltvatten). Det var då också ett hårt
tryck från stadens vattensystem, upp in i byggnaden. Detta resulterade i att byggnadens primära och
sekundära anläggningar för kyla, värme och el slogs ut, vilket medförde att inomhustemperaturen steg
kraftigt. Detta ledde till att all IT också slutade fungera. Även telefonin slutade fungera vilket plötsligt
gjorde mobiltelefonerna till det viktigaste och enda kommunikationsverktyget initialt och under flera
dagar. Också det stora skrivarrummet drabbades hårt av vattenmassorna. Merparten av
anläggningarna för teknisk infrastruktur ligger i källaren och därför uppstod det tidigt störningar i
dessa delar. I detta läge blev det i det närmaste omöjligt att arbeta och verksamheten stoppades.
Ett oväntat problemområde uppstod då det tog endast fem minuter innan alla beslut tagna i
krisledningsstaben var publicerade på Facebook med det onyanserade budskapet att UNHQ-huset var
utslaget och att verksamheten stod still. Detta var inte helt sant och dessutom återtog verksamheten
relativt snabbt vissa förmågor. Tyvärr lyckades UNHQ inte få ut detta budskap i media vilket skapade
mycket frustration.
Några anställda på UNHQ drabbades också som privatpersoner, men inte så många eftersom de flesta
inte bor i de värst drabbade områdena. De få som drabbades fick stöd och hjälp. Därför upplevdes inga
problem gällande personal och bemanning av vad vi i Sverige kallar interna samhällsviktiga
funktioner.
Röda Korsets insatser under Sandy samordnades med delstaten och lokala myndigheter.
Bemanningen av de skyddade boendena blev en viktig uppgift. Det visade sig att dessa borde ha varit
utrustade för en längre tids vistelse eftersom de uppkomna skadorna tog lång tid att avhjälpa. De fanns
till hands dygnet runt för att svara upp mot hjälpbehov hos den drabbade befolkningen som inte kunde
tillgodoses på reguljär basis. Bistånd med mat och vatten, drift av skyddade boenden och annat
tillfälligt boende dominerade insatserna. Utgångspunkten vara att svara upp mot omedelbara behov.
Sociala medier användes för att få en uppfattning om var behoven var störst. Förmågan att hantera
spontanfrivillig visade sig ha stor betydelse. Samordningen mellan olika frivilligorganisationer
tillskrivs också en stor betydelse.
När det gäller sociala medier bildade Röda korset med hjälp av Dell ett digitalt operations center
(DigiDOC) i mars 2012. Anledningen till detta var två, dels hade man sett den enorma potential som
finns i att hitta donationer via sociala medier och dels möjligheten att övervaka flöden i sociala medier
i syfte att kommunicera med ögonvittnen samt fånga upp behov av stöd under en kris. Användandet av
sociala medier gav Röda Korset möjlighet att komma i kontakt med tusentals familjer och i realtid
besvara frågor och fånga upp behov hos drabbade människor. Dessa medier underlättade att bedöma
var behoven av hjälpinsatser var störst. Förmågan att kanalisera stora volymer spontanfrivilliga blev
betydelsefull för insatsen under Sandy.
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5.3.2 Analys
De största problemen
Generellt sett var bränslebrist, dricksvatten och livsmedelsförsörjning, evakueringsproblematik,
förstörda bostäder och näringsverksamheter samt vinterväder några av de konsekvenser och
utmaningar som man hade att hantera vid orkanen Sandy. Vid en stor storm i Sverige skulle vi
sannolikt få liknande problem.
Egen personal
Behov finns av planering av hur man ska säkerställa att egen personal kan ta sig till arbetsplatsen
och/eller hur de ska kunna inkvarteras på eller i anslutning till arbetsplatsen. Vidare finns ett behov av
planering för hur i varje fall egen nyckelpersonal ska kunna få stöd avseende familjen och bostaden för
att säkerställa att denna personal prioriterar sitt arbete istället för att hantera personliga
angelägenheter.
Samhällsviktiga individer, som sjukhuspersonal, vilka måste fungera vid kriser och katastrofer måste
kunna beordras in till sitt arbete. Erfarenheter från sjukhuset vi besökte visade på att personalen
behövde ökas till ca 150 % för att hantera det mest elementära uppgifterna trots att operationer ställts
in. Andra erfarenheter är behov av att införa restriktioner för besökare och ta hem mera
konsumtionsmateriel för sjukvården.
Vädervarningar
Det finns behov av att skapa tillräckligt bra prognoser och andra förvarningar för att undvika onödiga
eller överdrivna varningar för allvarliga händelser. Annars riskerar förtroendet för olika förvarningar
att urholkas. Av stor vikt att undvika upprepade onödiga/överdrivna varningar om att ”vargen
kommer”. Dessa kan annars leda till att både allmänhet och olika samhällsaktörer fattar felaktiga
beslut.
Evakuering och utrymning
När det gäller evakuering är kommunikationen med allmänheten oerhört viktig. Det finns en
problematik kring evakuering och tidpunkten för när man måste ta till så kallad tvångsevakuering. Det
hänger även tätt ihop med kommunikation och information till allmänheten från myndigheterna. I
planer för kommunikation om evakuering till allmänheten är det viktigt att myndigheter väger in
kända mänskliga beteenden. Exempel kan vara om man vill ha husdjur med sig vid en evakuering.
Vidare finns behov av planering för hantering av personer som inte låter sig evakueras. Om och hur
ska dessa förses med rimlig samhällsservice i form av livsmedel, dricksvatten, möjlighet till
undsättning, m.m. Av denna bör också framgå vilka förutsättningar som finns för att helt upphöra med
samhällsservice eller att vidta tvångsevakuering om omständigheterna skulle kräva detta.
När det gäller evakueringscentra bör man säkerställa att det finns personal som kan öppna och driva
anläggningar där de evakuerade vistas. USA hade erfarenheter av att denna förmåga många gånger
inte säkerställts. De ansvariga hade ordnat med lokaler men inte identifierat vilka som skulle driva
verksamheten på dessa ställen.
Erfarenheter från sjukhusbesöket är att tillgång till checklistor för olika funktioner är mycket viktigt
att ha inför och i evakueringsarbetet. Dessa utgjorde ett av de viktigaste hjälpverktygen för hälso- och
sjukvårdpersonalen då de beskrev i detalj vad som skulle åtgärdas. Koordinering är viktigt, så att rätt
patient kommer till rätt vårdinrättning.
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Evakueringsarbetet fungerade förhållandevis bra och man hänvisar till att övning och uppdaterade
checklistor, som bidrog till det goda resultatet är oerhört värdefullt för alla funktioner inför och i
evakueringsarbetet.
Lärdom för det svenska perspektivet är att vid riskanalyser för elavbrott då bör man tänka på att
utrusta någon hiss i varje huskropp med reservkraft/UPS-kraft för att säkerhetsställa att hissar
fungerar.
Det fanns ingen struktur för prioritering till andra sjukhus. Det hade gått betydligt snabbare om det
hade funnits en övergripande överblick över tillgängliga sjukhussängar.
Vid förvarning om Sandy inventerade man var ledig personal befann sig så att de i god tid kunde ta sig
till sjukhuset innan trafiken helt stängdes av. Genom denna åtgärd säkerställde man tillgång till
personal på sjukhuset.
Inom svensk sjukvårds krishantering vid allvarlig händelse har vi en TiB-organisation i landstingen
som inventerar och ger fördelningsnyckel till drabbade sjukhus som är i behov av platser. De drabbade
sjukhuset kan således få en övergripande bild av platstillgången, regionalt och nationellt.
Sociala medier
Användningen av sociala medier är utbrett i USA jämfört med Sverige. Dels använder sig de olika
aktörerna av sociala medier för att nå ut men även för att lokalisera var hjälp och resurser behövdes.
Polisen till exempel använder sociala medier för att samla in information medan räddningstjänsten
använder sociala medier för att ge information.
Politisk dimension
Det finns en politisk dimension av krishanteringen i USA hos olika aktörer. Samverkan på den
politiska nivån i krishanteringen skedde inte alltid på ett effektivt sätt. Det kunde exempelvis vara så
att extra resurser dök upp i drabbade områden där man skulle ha någon form av val inom kort. I USA
är både förmågan att visa sig handlingskraftig som politiker viktig och att ta tillfällen att få visa upp sig
och sin politik betydelsefull. Under hanteringen av Sandy blev det antagligen en oemotståndlig åtgärd
för många politiker att få en viss marknadsföring för sin politik. Den politiska dimensionen av
krishanteringen kan man ha åsikter om, men ett resultat av denna blev ändå att beslut togs och att
resurser tillfördes.
För en ändamålsenlig och optimal krishantering är det nödvändigt att undvika soloåkningar i
krishanteringen. Det är en otvetydig fördel om aktörerna är synkroniserade med varandra, oavsett
vilket slag av aktör det är frågan om. En flexibel plan för omfattande utrymningar och evakueringar
bör finnas. Behovet av personella resurser är stort vid en omfattande och i tid utdragen insats.

5.3.3 Förslag till utvecklingsområden
 Ett område att vidareutveckla i Sverige är samordningen av resurser och expertis. Målet är att
samhällets samlade resurser används effektivt och att vi har metoder för att förstärka med
resurser där behovet uppstår. Det innebär framför allt att MSB och länsstyrelserna har
ansvaret för att samordna resurser.


Problemet med tillgång till drivmedel till samhällsviktiga funktioner skulle sannolikt kunna
uppstå i Sverige. Hur arbetar vi/skulle vi kunna arbeta med denna fråga i Sverige? Behovet av
dricksvatten och livsmedel måste uppmärksammas för att kunna tillgodoses oavsett orsaken
till störningar i tillgången.
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När det gäller en bredare och mer samordnad bevakning av sociala medier är det något som
kan vidareutvecklas i Sverige. Dels för att samla information, informera om händelser, m.m.
men även för att delge aktörer inom krishanteringssystemet mer information från
allmänheten än vad som idag kommer fram. Nyckelfaktorn är att se allmänheten som en
tillgång och inte en belastning i händelse av en kris. Man måste dock vara väldigt försiktig med
att fatta beslut baserat på ett fåtal tweets men det kan utgöra en del av beslutsunderlaget.



Behov finns sannolikt även i Sverige av att se över hur man säkerställer gemensam lägesbild
på olika nivåer/inom olika regioner, även inkluderat de aktörer som inte primärt berörs av en
händelse. LoS-projektet förväntas kunna klargöra en del omkring detta.



Samverkansområdet bör se över myndigheters behov av planering av hur man ska säkerställa
att egen personal kan ta sig till arbetsplatsen och/eller hur de ska kunna inkvarteras på eller i
anslutning till arbetsplatsen. Vidare finns ett behov av planering för hur i varje fall egen
nyckelpersonal ska kunna få stöd avseende familjen och bostaden.



Samhällsviktiga individer som sjukhuspersonal vilka måste fungera vid kriser och katastrofer
måste kunna beordras in till sitt arbete.



Samverkansområdet bör se över behov av att skapa tillräckligt bra prognoser och andra
förvarningar för att undvika onödiga eller överdrivna varningar för allvarliga händelser.
Annars riskerar förtroendet för olika förvarningar att urholkas. Av stor vikt att undvika
upprepade onödiga/överdrivna varningar om att ”vargen kommer”. Dessa kan annars leda till
att både allmänhet och olika samhällsaktörer fattar felaktiga beslut.



Samverkansområdet bör vidare se över behov av planering för hantering av personer som inte
låter sig evakueras. Om, och hur, ska dessa förses med rimlig samhällsservice i form av
livsmedel, dricksvatten, möjlighet till undsättning, m.m. Av denna bör också framgå vilka
förutsättningar som finns för att helt upphöra med samhällsservice eller att vidta
tvångsevakuering om omständigheterna skulle kräva detta.



När det gäller eventuella för– eller nackdelar med ledning långt fram eller bak i en
organisation är detta något som behöver diskuteras inom samverkansområdet.



Vidare kan man konstatera att tack vare den amerikanska räddningstjänstens system av
Incident management teams och utbildningar för sin personal blir det lätt att i detta system
expandera från en liten till stor händelse. Man förstärkte varandra i detta system. IMT:s går
att jämföra med MSB:s insatsstyrka 15 för internationella och nationella stödinsatser,
stödstyrkan och SWIFT/USAR. I Sverige har man fört diskussioner om att kunna använda
dessa styrkor nationellt.



Privat-offentlig samverkan i Sverige är inte lika utvecklat som i USA. Det är ett område som
skulle kunna utvecklas mer i Sverige i andan av att inbegripa hela samhället.

I MSB:s personalpool ingår i dagsläget över 1500 personer med expertis inom en rad olika
kompetensområden.
15
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5.4 Efter: Återhämtning, återställning och återuppbyggnad
5.4.1 Enskilda aktörers och samverkande åtgärder
FEMA arbetar konstant och genomgående efter parollen katastrofsåterhämtning. Det är något som
man menar att hela samhället måste vara delaktiga i. FEMA arbetar på detta sätt både i ett före –
under - och efter - perspektiv. Deras ambition är att påbörja återställningsåtgärder parallellt med den
akuta hanteringen av en händelse. Det är också viktigt att ha med det långsiktiga
återuppbyggnadsarbetet i den långsiktiga planeringen. I återhämtningsfasen av Sandy byggde man
upp center lokalt för katastrofsåterhämtning där representanter från olika myndigheter, inklusive
FEMA, fanns för stöd till befolkningen.
Tack vare erfarenheterna från orkanen Sandy hade man på FEMA redan inför tornadon i Oklahoma
våren 2013 inlett en diskussion av förflyttning av förstärkningsmateriel samt att man tidigt tog ett
beslut om katastrofvarning. Denna erfarenhet från orkanen Sandy överförd till en senare händelse
fungerade bra.
FEMA arbetar också med att utveckla den privat-offentliga samverkan. Eftersom en del av
återuppbyggnaden efter en händelse är att få igång näringslivet är det viktigt att inte myndigheterna
erbjuder sådant som t.ex. butiker och varuhus kan sälja. Det handlar om att så fort som möjligt få
igång marknaden igen. Just den aspekten var det flera aktörer som lyfte fram. Marknadsaspekten av
krishanteringen betonades starkare än vad den normalt görs i Sverige.
I återhämtningsfasen efter en kris använder FEMA sig av olika kontrakterade privata aktörer. Dessa
har avtal där en beredskap för viss personell resurs ingår. De används dels för den fysiska
återuppbyggnaden men även av finansiell återställning.
Under den första tiden av återhämtningsfasen där de kontraktsanställda deltog prioriterades
återställning av el, tele, tunnelbana, vägar osv. I kontraktet mellan de privata aktörerna och FEMA
finns även krav på att en utvärdering ska göras kopplad till den händelse som har inträffat.
I Nassau county blev 90 procent av befolkningen utan el under Sandy. Man gjorde förfrågningar till
staten om förstärkningsresurser eftersom länets resurser inte räckte. Man hade inget bränsle och det
var stora skador på personlig egendom och infrastruktur. Delar av countyt hade ingen
vattenförsörjning.
MTA har en strukturerad organisation för återställningsprojekt och resiliens i två faser. Ledord för
dessa projekt är; leverera snabbt, maximera värdet av projekten, minimera påverkan på den dagliga
verksamheten, säkerställa transparens.
Allt i UNHQ-byggnaden som kom i kontakt med vattnet (saltvatten) blev förstört, obrukbart och måste
snabbt bytas ut. De stora fysiska skadorna på byggnaden och särskilt på teknisk infrastruktur
genererade stora återställningskostnader. Försäkringsbolagen tog en del av kostnaderna men långt
från allt. Kostnaderna uppskattas till ca 30 miljoner dollar. Trots de stora svårigheterna tog det endast
två dagar att få halva byggnaden funktionell och ytterligare en till två dagar innan verksamheten var
igång igen, på ett acceptabelt sätt.

5.4.2 Lärdomar för de enskilda aktörerna och ur samverkansperspektiv
Efter Sandy identifierade FEMA att man behöver förbättra koordinationen mellan olika delstater, orter
och ursprungsstammar. Vidare anser FEMA att de behöver utveckla och öka förståelsen av NRF och
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ESF, samt att ESF:s planer behöver innehålla även icke typiska händelser samt att man behöver
förbereda sig bättre med avtal.
De kontraktsanställda (för FEMA) ser för framtiden att man behöver åtgärda och hantera bland annat
att kriser medför ökade kostnader, frivilligorganisationernas betydelse i arbetet samt den enskildes
ansvar. Vidare anser man att det finns ett problem med brytpunkten då stödet skall övergå till de
lokala normala aktörerna – detta bör ses över i framtiden. När det gäller evakuering av människor är
det viktigt att komma ihåg att samhällen och befolkning inte kommer tillbaks till drabbade områden
förrän bostäder och jobb m.m. fungerar normalt igen.
Erfarenheter från Nassau county och OEM där var bland annat att det behövs kontrakt med mat- och
bränsleleverantörer för att säkra tillgången på livsmedel och drivmedel till människor, och att det är
bra om man som aktör har möjlighet att äga viss utrustning själva (reservelverk, radiorepeatrar,
fordon m m). Det är ett sätt att säkra resurstillgången vilket är extra viktigt när man bor på en ö. Även
ur aspekten att allt som ska levereras till Long Island/Nassau county måste passera storebror New
York ”If New York City needs it, it will stay there….” 16 Vidare konstaterar man på OEM i Nassau county
att det är viktigt att engagera frivilligorganisationerna tidigare i skedet, samt att låta dem ta hand om
leveranser av förnödenheter.
Man använde sig inte av någon form av prioritering av bränsle eller av andra samhällsviktiga resurser
som tunga maskiner. Den princip som gällde var ”First call – first serve”.
NYPD:s erfarenheter av hanteringen av orkanen var mer av hands-on-karaktär, exempelvis att
säkerställa bränsle till fordon och reservkraft, att reservkraft inte ska stå i källaren och inköp av lättare
båtar att nyttja under översvämningar. Första natten efter Sandy patrullerades intensivt med polisbilar
för att minska risken för plundring och inbrott. Andra natten patrullerades i mindre omfattning.
Tredje natten stod bilarna still i gatukorsningar och övervakade; då var bränslet på upphällningen.
När det gäller sjukhuset NYUMC konstaterades att evakueringen gick bra men kunde gått snabbare
om det funnits en central överblick över tillgängliga sjukhussängar på andra sjukhus. Det var mycket
som gick bra tack vare personliga kontakter och nätverk. OEM nämns återkommande som en viktig
funktion, samtidigt som OEM hade varit en mer värdefull aktör om kommunikationen fungerat bättre
vad gäller ambulansresurser, som rekryterats från andra delstater utan att sjukhuset informerats om
detta.
På New York Fire Departement hade man aldrig varit med om en orkan som skapade så stora
flodvågor. De hade inte tidigare använt barriärer men funderar på att börja använda det nu. Man tog
även upp problemet med obligatorisk utrymning. Det finns e empel på människor som evakurade ”i
onödan" under stormen Irene året innan och som blev utsatta för stölder i sina hem, som under
orkanen Sandy valde att inte evakuera och som omkom som en följd av det. Detta behöver hanteras i
framtiden.
Brandförsvaret bistod också vid de skyddade boendena, bland annat med att inreda dem och att hjälpa
folk att komma till dem. Planer att förlita sig på frivilligkrafter vid dessa skyddade boenden visade sig
inte hålla, då det var svårt att få frivilliga att bemanna dem mitt under orkanen.
FDNY berättade att en lärdom från 9/11 var att den strategiska ledningen måste säkerställas och
bedrivas från en skyddad plats med systemöverblick. Man förlorade, förutom ett stort antal personal
även stora delar av den strategiska ledningen under 9/11.

16

Sagt av anställd vid Nassau County OEM
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Orkanen Sandy skapade mycket stora störningar på intern teknisk infrastruktur vilket medförde att
verksamheten i UNHQ-byggnaden inte kunde fungera. Ur ett kontinuitetsperspektiv kunde det enligt
uppgift inte varit värre.
UNHQs egen bedömning är att det interna arbetet med att hantera krisen fungerade bra och över
förväntan. Krisledningsarbetet bedrevs i huvudsak i ett särskilt stabsrum som, efter omständigheterna
fungerade väl. Uppfattningen är att alla visste vad de skulle göra. En oväntad lärdom var den mycket
snabba spridningen av information i sociala medier. Visserligen var det ingen hemlig information som
läckte ut initialt men det visar ändå hur snabb en organisation måste vara för att inte tappa kontrollen
över informationen och hur svårt det kan vara att dementera och sprida korrekt information. Ett
problem relaterat till svårigheterna att kommunicera var att medlemsländerna egentligen inte kunde
få information om vad som hände. När verksamheten successivt återtog sin förmåga var det
fortfarande svårt att nå ut med den typen av information. Lärdomen av detta är att om ingen sådan
information kommer ut så fortsätter omgivningen att förutsätta att inget fungerar. Kraften hos sociala
medier kan inte nog underskattas och därför har UNHQ nu, efter Sandy, skapat särskilda funktioner
för omvärldsbevakning av sociala medier och som kan reagera snabbt vid behov. Det är då viktigt att
ha rätt personal som kan mediet, tekniken, språket och inte minst den egna verksamheten. Vid
Haitikrisen var det förbjudet att använda sociala medier men nu är detta helt förändrat.
En annan lärdom är att mobiltelefonerna visar sig vara viktigare än man tidigare trott och att de
därmed är en förutsättning för förmågan att kommunicera över huvudtaget. Därför är det ytterst
viktigt att mobiltelefonerna bärs med och fungerar. Detta har tidigare varit frivilligt men är nu
obligatoriskt.
Erfarenheten från Sandy visar också hur beroende verksamheten är av fungerande IT-system. Utan
tillgång till datorer, nätverk etc. blir organisationen i princip helt handlingsförlamad.
För att minska sårbarheten i intern kritisk infrastruktur anses det viktigt att bedriva ett intensivt
arbete med kontinuitetsplanering, identifiera risker och hot och ta ansvar för att dessa åtgärdas.
Denna uppfattning har stärkts genom erfarenheterna från Sandy. En väl övad personal står också
bättre rustad för krishantering och därför anser man att frekventa krishanteringsövningar är en viktig
framgångsfaktor. Förmågan som då särskilt bör utvecklas är flexibilitet, eftersom ingen kris är den
andra lik.
En annan erfarenhet är att kunna reagera snabbt, men inte hur som helst. En liknelse är den så kallade
superhjälte-mentaliteten. En superhjälte tar ett snabbt beslut och är stor och stark men löser sällan
komplicerade problem och komplexa händelser. Sandy var en komplex händelse. Alltså räcker det inte
med bara hjältar och snabba beslut utan minst lika viktigt är det med erfaren och kompetent personal
och att i förväg skapa robusta system och relevanta krishanteringsplaner.
Den amerikanska inställningen generellt, när det är känt att en svår kris är på väg, är att i första hand
stänga ner. Kanske det bästa sättet säkerhetsmässigt men det kan bli väldigt dyrt att stänga en hel
stad. Det finns också en viss försiktighet hos myndigheter och beslutsfattare, att inte larma i onödan.
Särskilt inte när det gäller beslut om evakuering. Kanske kom larmet till medborgarna därför något
sent denna gång.
Övriga lärdomar
Under paneldebatten framkom tydligt problemen med att implementera och följa upp de lärdomar
man fått (lessons learned). Ofta förekommande var att lärdomarna enbart observerades utan att
senare tas om hand och införas som en förbättrande åtgärd för framtiden.
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5.4.3 Förstärkningar och/eller förändringar
På NYUMC talar man om att se över samordning av externa kontakter och resurser samt att i förväg ta
fram en plan för vilka sjukhus patienter kan evakueras till beroende på vilket behov patienten har. Det
är oerhört viktigt att klargöra vilka funktioner som har ansvar för vad vid en evakuering.
Erfarenheten vid Sandy var vidare att samma prioritering för patienter gällde som vid brand. Detta var
inte den optimala prioriteringen och behöver ses över inför framtiden.
UNHQ diskuterar fortfarande möjligheten att vidta fler förebyggande åtgärder exempelvis barriärer
för att minska risken för översvämning. Svårigheten är de höga kostnaderna som måste ställas mot
nytta, konsekvens och sannolikhet. Man ser också över känsligheten och framför allt placeringen av
anläggningar för teknisk infrastruktur i syfte att ytterligare minska sårbarheten.
5.4.4 Analys
Katastrofsåterhämtning (disaster recovery) är något som vi i Sverige kanske inte är lika bra på och har
fokuserat på samma sätt som i USA. Många myndigheter/organisationer underströk hur viktigt det var
att få igång den lokala ekonomin och inte underminera den genom stödinsatser.
Frivilligorganisationers medverkan i krishanteringen gör skillnad. Det behövs en insikt om detta och
ett mod att inse att även andra än myndigheter kan göra nytta. För ett optimalt resultat är det inte
möjligt att improvisera när krisen väl är ett faktum. Man måste tillsammans vara förberedda genom
inte minst gemensamma övningar. Sociala mediers möjligheter och begräsningar bör prövas.
Spontanfrivilliga ger den flexibilitet som behövs för att anpassa insatsen till det faktiska behovet.
Civilförsvarsförbundet har en metod för att effektivt ta emot och organisera spontanfrivilliga.
Det är viktigt med en förmåga till att göra en snabb och korrekt lönsamhetsanalys (cost–benefit) där
kostnader ställs mot nyttan av vidtagna åtgärder. I USA har man en stor handlingskraft att vidta
åtgärder. Fattar man fel beslut är man snart borta från sin post. I USA finns generellt en förmåga att
lämna ifrån sig ett underlag för beslut när detta är tillräckligt bra (good enough). I Sverige har vi
möjligtvis en perfektionistisk ambition vilken kan försena beslut.
I Sverige finns ingen överordnad beslutsfattare inom krishanteringen på det sätt som USA har
organiserat sig. I USA har guvernören och borgmästaren en central roll när det gäller beslutsfattning.
I det förebyggande arbetet på sjukhuset NYUMC är det viktigt att det finns en plan för vilka sjukhus
patienter kan evakueras till beroende på vilket behov patienten har så att detta inte behöver lösas ad
hoc under pågående händelse. För prioritering av patienter användes samma rutin som vid brand.
Under Sandy visades sig att dessa inte var tillräckliga.
I UNHQ-byggnaden kunde personalen, trots avsaknaden av översättare, tolkar, IT-system, kyla,
värme, fungerande kommunikation, telefoner, videokonferensutrustning etc. utföra vissa prioriterade
uppgifter och möten ändå. De samlades då i mindre grupper och pratade med varandra. Då användes i
första hand det engelska språket vilket oftast går bra. Det är erfarna och flexibla människor som
arbetar i UNHQ-byggnaden, som är vana att kunna lösa problem. Detta bidrog sannolikt till att
verksamheten inte tog mer skada.
Besöket på UNHQ var mycket lärorikt, särskilt utifrån perspektivet intern kontinuitetsplanering och
risk- och sårbarhetsanalys. Detta är relevant främst med tanke på svenska myndigheters arbete med
intern kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalyser. Det svenska krishanteringssystemet är
beroende av att berörda myndigheter upprätthåller en god krishanteringsförmåga, även då krisen
påverkar den interna verksamheten, lokaler och teknisk infrastruktur. Besöket på UNHQ bekräftar
vikten av att utveckla detta arbete på hemmaplan. Intrycket är att UNHQ hanterade händelsen på ett,
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efter omständigheterna, bra sätt. De tycks ha klarat krisen i princip själva utan externt stöd under
själva händelsen. Detta beror sannolikt på en väl inarbetad organisation för krishantering och
kontinuitetsplanering. Det framgick inte att de i förväg vidtagit några särskilda åtgärder för att
säkerställa teknisk infrastruktur, utöver reservkraft, vilket sannolikt medförde att dessa system snabbt
slogs ut. Inte heller upplevdes något särskilt behov av informationsutbyte och samverkan med andra
aktörer. I detta avseende är troligen UNHQs organisation unik och mer självständig jämfört med
andra. Besöket har bekräftat uppfattningen om att en väl fungerande kontinuitetsplanering är
avgörande för att kunna hantera en kris av detta slag. Vidare är det tydligt att den interna
infrastrukturen är mer sårbar än vad man kan tro vilket också blev kännbart för UNHQ.
Den interna krisledningsorganisationen, med tillhörande säkerhetsorganisation fungerade också väl,
enligt plan. Sannolikt beror detta på insikten om att en väl förbered och övad krisledningsorganisation
är nödvändig för att upprätthålla en god krishanteringsförmåga. En flexibel, kompetent och
handlingskraftig krisledningsorganisation är därför en betydande framgångsfaktor.
Vidare kan det konstateras att kommunikationsmöjligheterna, såväl internt som externt, är vitala för
att kunna ta rätt beslut och inte minst för att kunna ta emot hjälp vid behov. Det är då tydligt att
mycket finns att vinna på tillgången till tillförlitliga kommunikationsmedel exempelvis mobiltelefoni.
Frustrationen kring bristen på fungerande kommunikationsvägar tyder på detta. Uppfattningen är att
det är grundstrukturen, inte enskilda personer som är avgörande för verksamhetens förutsättningar
att upprätthålla en god krishanteringsförmåga.
5.4.5 Förslag till utvecklingsområden
 Det är viktigt att vara medveten om individens eget ansvar. Vi behöver bli tydligare och bättre
på att informera de som bor och vistas i Sverige om vad man måste vara beredd att klara själv.
Hur många i Sverige är egentligen förberedda på individnivå?


Någon övergripande och behovsprövad samordning av resurser som snabbt blir bristvara
förefaller inte ske. Den som har goda möjligheter att förse sig själv genom kontakter, i förhand
tecknade kontrakt m.m. klarar sig bättre. Vid en jämförelse förefaller Sverige ha ett delvis
annat förhållningssätt. Ett känt faktum är att bl.a. transportresurser idag är dubbelbokade
vilket vid en storskalig händelse kan visa sig begränsande. Denna situation måste
uppmärksammas.



I Sverige finns utrymningsplaner för verksamheterna vid brand, men behov finns att se över
om det även behöver finnas en struktur för medicinsk prioritering för att underlätta
evakueringsarbetet.



Intrycket gällande sociala medier är att svenska myndigheter bör prioritera förmågan att
omvärldsbevaka och gemensamt snabbt kunna reagera på uppkomna behov. Utan denna
förmåga är risken stor att förlora kontrollen över den information som sprids externt.

5.5 Sektorsspecifik sammanfattning
Samverkan mellan aktörer inom motsvarande område skydd, undsättning och vård i USA verkar
generellt fungera bra. De lokala samverkansstrukturer som kan aktiveras för att hantera stora och
komplexa händelser blir pga. mandatet och de resursförstärkningsmöjligheter som
undantagslagstiftningen medger effektiva och mycket lösningsfokuserade.
Det förefaller vara enklare att inordna sig i en samverkansstruktur där det finns en förutbestämd
”ägare” av händelsen än i de fall där ägarskapet är mer oklart och OEM:s ledningsmandat är starkare.
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Vissa aktörer uttryckte viss kritik mot FEMA eller OEM för att de i vissa fall tog på sig en för stor eller
för styrande/undervisande roll i vissa sammanhang.
En utmaning som vi kan känna igen från Sverige är begreppet stark storstad i ett län. I USA tycks det
som att devisen störst går först gäller, eller att den som skriker först och högst får resurserna. I fallet
New York fanns ytterligare en faktor som förstärkte detta, nämligen att transportvägarna ut på Long
Island alltid passerar Manhattan, vilket gör att resurserna stannar i staden New York eftersom behovet
där är outsinligt. Det visar sig dock att överenskommelser eller i förhand tecknade avtal blir till gagn
under en kris. Har aktörerna varit proaktiva och identifierat eventuella behov samt hur dessa kan
lösas, skapat en relation med leverantörer och tecknat avtal etc. så kan man i större utsträckning räkna
med att resurserna kan komma en till del.
Bristen på drivmedel var ett problem som lyftes av många aktörer. Detta drabbade
utryckningsverksamheten över lag, allmänheten i att kunna hantera den egna situationen samt den
offentliga verksamheten i att kunna hålla igång reservkraft i m.m. Eftersom tillgången på och förmåga
att distribuera bränsle var ett så centralt problem kommer säkert mycket lärdomar att dras kring detta
som förhoppningsvis mynnar ut i förslag som kan vara giltiga även för svenska förhållanden. Snabba
och direkta lärdomar var t.ex. att man inte ska ställa vare sig reservaggregat eller bränslepumpar i
källarplan i översvämningskänsliga områden och se till att man även ska ha en manuell pumpförmåga
för bränsle.
Vad gällde samverkan för informationsdelning och koordinering av åtgärder och beslut verkade
telefonkonferenser vara den rådande metoden på alla nivåer. Dessutom samverkade man fysiskt inom
ramen för OEM, där respektive myndighet/aktör hade sin samverkansperson (liasion officer) som
verkade i den ESF (Emergency Support Function) som speglade den ordinarie verksamheten bäst.
Samverkanspersonerna i OEM hade ett starkt mandat med sig in i den tillfälliga
samverkansstrukturen.
Vad gäller federala förstärkningar så upplevdes IMT (Incident Management Teams) som särskilt
intressant. Dessa utvecklades primärt för att kunna förstärka vid de återkommande och stora
skogsbränder som brukar drabba Kalifornien men har nu vidareutvecklats till att kunna förstärka även
vid andra typer av större händelser. Just IMT-konceptet är ett exempel på hur det amerikanska
krishanteringssystemet
designats
för
att
kunna
vara
igenkänningsbart
lokalt/federalt/nationellt/internationellt.
I USA har de offentliga institutionerna en tydligare och ett betydligt mer inkluderade förhållningssätt
till frivilligorganisationer jämfört med Sverige. Frivilligorganisationer är redan på ett tidigt stadium
med i den praktiska krishanteringen med egna ansvarsområden och ingår på ett integrerat sätt i de
samordningsstrukturer som finns. De frivilliga är utbildade och tränade och dessutom försedda med
materiel. Frivilligorganisationerna sätts inte enbart in vid sällanhändelser utan används på en mer
daglig basis.
Vi noterade att ”vargen kommer” syndromet var högst påtaglig i USA med de stormar som varit.
Information, varningar och de upplevda konsekvenserna av stormarna Earl, Irene och Sandy har
påverkat befolkningen och deras agerande. Prognoser och varningar som inte slår in gör att människor
vid nästkommande storm kanske inte agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer.
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6. Delrapport Samverkansområdet Teknisk
infrastruktur (SOTI)
6.1 Inledning
Samverkansområdet teknisk infrastruktur, SOTI, genomförde under studieresan totalt 11
programpunkter. SOTI representerar sektorerna energi, elektroniska kommunikationer, livsmedel och
kommunalteknisk försörjning. Verksamhetsområdena i SOTI utgjorde en viktig utgångspunkt i valet
av programpunkter. Programpunkterna omfattade flera olika nivåer, från federal, delstats-, till
regional nivå, samt även aktörer inom energi, transport och elektronisk kommunikation. Inom
besöksprogrammet inrymdes även två stycken paneldebatter med talare från akademi, frivilligrörelse
samt näringslivet

6.1.1 Rapportens struktur
Rapporten följer händelseförloppet före, under och efter stormen Sandys ankomst till den
amerikanska västkusten och redovisar hur aktörer på olika nivåer i samhället agerade med fokus på
konsekvenser för och skyddet av den tekniska infrastrukturen och samhällsviktiga verksamheter.
Avslutningsvis redovisas sammanfattade lärdomar från händelsen som kan utgöra viktiga
utgångspunkter för det svenska krisberedskapsarbetet och inriktningen av framtida verksamhet samt
en lista med förslag till åtgärder.
6.1.2 Övergripande information om aktörerna:17
 Federal Emergency Management Agency (FEMA)
FEMA är USA:s federala myndighet för krishantering och återuppbyggnad efter inträffade katastrofer.
 Departement of Defense (DoD)
I krissituationer fungerar DoD som support åt civila myndigheter.
 Federal Communications Commission (FCC)
FCC reglerar mellanstatliga och internationella kommunikationer inom radio, television, satellit och
kabel i alla 50 delstater.
 Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
FERC är en oberoende myndighet för reglering och styrning av energisektorn.
 New York State Office of Emergency (NYS OEM)
NYS OEM är ansvariga för att i krissituationer koordinera och stödja aktiviteter för de delstatliga
myndigheterna när det gäller att skydda delstaten New York.
 Nassau County, Office of Emergency Management (NC OEM)
NC OEM är ansvariga för krishanteringen på sitt countynivå (motsvarande länsnivå) i Nassau County.
 Consolidated Edison Company of New York, Inc. (ConEdison)
Con Edison är ett av de största privatägda energibolagen i USA och distribuerar el till 40 % av New
Yorks elkunder.
 Metropolitan Transportation Authority (MTA)
MTA ansvarar för de allmänna kommunikationerna inom New York City samt en del kringliggande
områden.
17

Se utförlig beskrivning av besöksmottagarna i Bilaga 2
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 Verizon
Verizon Communications är ett av USA:s största telekommunikationsbolag och ansvarar bl. a. för
larmnumret 911 i staden New York.
 Paneldebatter
Under studieresan deltog resegrupperna i två paneldebatter som arrangerades av svenska ambassaden
i Washington. Då deltog bland annat:
- Edison Electric Institute (EEI),
- American Red Cross
- The Neighborhood Preparedness Consortium (NPC)
- George Washington University (GWU)

6.2 Före: Förebyggande och förberedande arbete
Orkanen Sandys framfart och utveckling följdes mycket noga av den federala myndigheten FEMA och
andra organisationer under flera dagar innan den slog till mot den amerikanska östkusten. Före
stormen gjordes många förebyggande aktiviteter på delstatlig- och lokal nivå. På delstatsnivå fick
myndigheten för krishantering New York State Office of Emergency Management (NYS OEM),
uppdrag av guvernören, att förbereda sig för orkanen Sandy. Statliga myndigheter, counties och lokala
myndigheter tillsammans med FEMA deltog i konferenser för att planera utifall scenariot att orkanen
skulle komma i deras väg. Dessa organisationer koordinerade och förberedde eventuella
beredskapsinsatser.
På regional nivå förberedde man sig för evakuering. När det gäller evakuering så är tiden mycket
viktig, därför bör beslut om evakuering inte komma för sent så att människor hinner komma undan
och undvika panik. Nassau County brukar inför varje orkansäsong skicka ut brev om hur man ska
evakuera, och så gjorde man även inför Sandy. Nassau County Office of Emergency Management (NC
OEM) informerade och varnade sina medborgare på flera olika sätt; via webben, e-postmeddelanden
och media. De höll också återkommande presskonferenser där även guvernören framträdde. I all
denna information uttrycktes det tydligt om vikten av att evakuera. Man hade även poliser som åkte
runt och uppmanade folk att flytta och det evakuerades även ett sjukhus på Long Beach med 1200
patienter. Många privatpersoner valde ändå att inte evakueras, kanske beroende på att vid förra
stormen (orkanen Irene 2011) blev inte konsekvenserna så allvarliga som myndigheterna hade sagt.
NC OEM arbetar förebyggande med övningar för evakuering. I fallet Sandy hade NC OEM ett
samarbete med OEM i Suffolk och New York, där man i förväg övade i en planerad händelse. En annan
åtgärd som gjordes av NC OEM inför Sandy var att ett 30-tal lokaler hade förberetts för att utgöra
tillfälliga boenden för evakuerade, med livsmedel, vatten, boende och skydd för ca 30 000 personer.
För att ställa i ordning dessa boenden hade man utbildat och övat kommunanställda och personal från
röda korset. Dessa boenden räcker inte på långa vägar till om ca en halv miljon ska evakueras utan här
förutsätts att människor bor hos släkt och vänner eller i sommarstugor etc. Andra faktorer som kom
att vara viktiga vid den förberedande fasen inför Sandy var nyttjande av sociala medier, som t.ex.
Twitter och Facebook med information och tips.
Inom el-sektorn hade bolag såsom Con Edison vidtagit åtgärder inför Sandy. Bland annat återställdes
så mycket som möjligt av utrustning som var ur drift, de byggde sandsäcksvallar för att skydda
infrastruktur, de flyttade personal och materiel till högre mark, beordrade 1000-tals anställda till
beredskap dygnet runt samt aktiverade ledningscentralen för logistik och reparation. Con Edison
upprättade samarbete med myndigheter på delstats- och countynivå samt med, staden New York och
med lokala aktörer ansvariga för stadens eldistribution och produktion. Strax innan stormen nådde
området gjorde Con Edison följande:
 fyra dagar före gjordes resursförfrågningar till olika aktörer med gemensamt samverkansavtal
 tre dagar före gjordes en förfrågan till Edison Electric Institute (EEI) om nationella resurser
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två dagar före etablerades Con Edisons Emergency Respons Center
en dag före utökades personalstyrkan, utöver Con Edisons egen personal på 8000 togs hjälp
av ytterligare 5700 extern personal.

Rörande elektronisk kommunikation, såsom tal- och datakommunikation, så har Federal
Communications Commission (FCC) efter terrorattacken 11 november 2001 och orkanen Katrina 2005
i betydligt större utsträckning utökat sina ansträngningar när det gäller beredskap inför katastrofer.
Inom telekomsektorn är ett rapporterings- och katastrofinformationssystem ständigt i funktion. FCC
analyserar dagligen inkomna rapporter för vidarerapportering till Vita huset, vilket innebär att
sambandsläget för olika system, såsom att mobilnätet är i drift. Uppgiftslämnare i systemet är de
aktuella telekombolagen som t.ex. Verizon och AT&T. Rapporter med erfarenheter av
kommunikationsproblem tas fram och distribueras till alla berörda. FCC utvärderar också insatser och
utfall efter händelser inom telekomområdet. System som ger möjlighet att varna allmänheten i
samband med hotsituationer finns framtaget. Det innebär att man tekniskt kan skicka SMS med upp
till 90 tecken till alla mobilanvändare inom ett specificerat område. När det gäller prioritering i
mobilnätet kan detta ske med samtalstrafiken. FCC utövar tillsyn över alla företag inom
telekombranschen och som bedriver verksamhet inom infrastrukturen när det gäller planläggning och
andra åtgärder i förberedande syfte. Dock på en mycket övergripande nivå.
Inom telekombolaget Verizon finns 45 insats-team (crisis management teams) över hela USA. Dessa är
regionalt rekryterade vilket anses vara en styrka genom att man på det viset alltid kan samla
huvuddelen av sina team vid svåra vädersituationer inom en del av landet. Teamen stödjer varandra
genom att de kan sättas in där behov finns utan hänsyn till stationering.
Samtliga basstationer i Verizons mobilnät har backup-system för minst 8 timmars drift. Dessutom är
de större telekom stationerna, i dagsläget 148 st., försedda med reservaggregat. Av Verizons 24
kontinuitetsplaner på strategisk nivå aktiverades 12 inför Sandy.
När det gäller transportsystemet så har Metropolitan Transportation Authority (MTA) hand om bland
annat staden New Yorks buss- och tunnelbanetrafik, medan stadskontoret (New York City hall) har
hand om vägarna. MTA har beredskapsplaner för hur de ska hantera orkaner. Det finns en även en
evakueringsplan som MTA är delaktiga i, men beslut om evakuering tas slutligen av staden New York.
Om MTA ska hinna stänga ned tunnelbanan och busslinjer, måste de redan ta beslut när
noggrannheten i väderprognosen är 35 till 50 %, annars hinner de inte vidta de åtgärder som behövs.
När New Yorks borgmästare Michael Bloomberg gav order om obligatorisk evakuering av zon A i New
York City stängde MTA kollektivtrafiken. MTA ringde också in ett flertal underentreprenörer som
skulle arbeta med att skydda vital utrustning i förväg. De förberedande åtgärderna inbegrep bl. a.
montering av översvämningsskydd vid nedgångar till tunnelbanan, sätta igen ventilationsöppningar
och starta reservpumpar och reservaggregat, information till allmänheten genom media, flygblad och
olika informationstavlor. MTA började sin planering för orkaner på 90-talet. Det ”värsta scenario” som
man har beredskapsplaner för motsvarar ungefär det som hände under Sandy. Man samarbetar
mycket med stadskontoret i det förebyggande arbetet. Efter översvämningarna 2007 upptäckte man en
hel del svagheter i systemet som man åtgärdade. MTA har efter detta investerat ca 30 miljoner USD
för att motverka översvämningar. De hade inventerat sin mest kritiska utrustning och målsättningen
var att försöka skydda den så bra som möjligt. De hade även planer för nedstängning av tunnelbanan
innan en händelse för att undvika evakuering och skydda viktiga funktioner. MTA omstrukturerade sin
personal så att arbetet med återställning skedde utan avbrott.
Flera avloppsreningsverk drabbades av översvämningar när Sandy drog fram. Det stora flertalet av
vattenverken och avloppsreningsverken i det drabbade området har någon form av
reservkraftsanläggningar för åtminstone delar av anläggningarna. Det finns också viss lagerhållning av
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bränsle i anslutning till reservkraftverken. Den övervägande delen av dricksvattenförsörjningen på
Long Island är i form av grundvatten i relativt sätt höglänta delar av ön. Reservkraftverk finns för att
kunna pumpa vatten till vattenverk och vidare till de högreservoarer som finns. Staden New York
bygger sin dricksvattenproduktion på ytvatten som finns i relativt sätt närbelägna områden på högre
höjd. Från dessa reservoarer rinner vatten med självfall till hela staden. Det är ett bra sätt att vara
oberoende av elektricitet. Själva vattenverken ligger också ganska långt från kusten och är därför
mindre utsatta för den här typen av storm. Avloppsreningsverken i de drabbade områdena ligger
samtliga låglänt och nära havet. Åtgärder vidtogs på flera platser för att säkerställa kritisk utrustning
före stormen nådde land. Rörande dricks- och avloppsvatten så finns det i USA finns så kallade
WARN, vilket står för Water/Wastewater Agency Response Network. WARN är ett nätverk där VAorganisationer hjälper andra VA-organisationer att reagera på och återhämta sig från olyckor. Syftet
med WARN är att tillhandahålla en metod varigenom VA-organisationer, som har lidit eller riskerar
att lida skador från naturkatastrofer eller av människan orsakade incidenter kan ge och ta emot
katastrofhjälp och bistånd i form av personal, utrustning, material och andra tillhörande tjänster som
behövs från VA-organisationer
Fler övriga aktörer var inblandade i hanteringen av Sandy, bl.a. American Red Cross. De spelar en stor
roll under kriser och de har mycket personal som kan hjälpa till med sådant som inte myndigheterna
hinner eller kan göra. Röda Korset i USA har byggt upp en organisation av frivilliga som arbetar med
sociala medier, och man ser detta som en stor tillgång. De har ett digitalt center där de kan följa flödet
på sociala medier på ett bra sätt. De får en bra gemensam lägesbild av händelser som de kan dela med
sig och dessa beslutsunderlag gör att personal kan komma på plats fortare. De kan via sociala medier
snabbt se folk i nöd och ge hjälp direkt till enskilda. Man kan också se om falska rykten sprids, vilket
det tenderar att göra under kriser, och bemöta dem.

6.3 Under: Respons och krishantering
Ett exempel på hur en regional krishantering fungerar är Nassau County Office of Emergency
Management (NC OEM). Under stormen Sandy tillkallades politiskt ansvariga för berörda geografiska
områden samt representanter för berörda verksamheter som t.ex. energiförsörjningen, blåljus, vatten
och avlopp, samt transport m.fl. för samverkan och samordning av åtgärder. Som stöd användes bland
annat ett mycket sofistikerad övervaknings-/lägesbildsrum (Cyber Operation Room) där man fick
realtidsinformation genom en mängd informationskällor. Med geografin som bas kunde man där se
och övervaka utbredning av översvämningar samt få en bild av alla pågående larm och incidenter av
alla slag i regionen. NC OEM hade ett koordinerande ansvar och hanterade bl. a evakueringar. Ett stort
problem var att de inom NC OEM inte kunde få tag på entreprenörer och material under de första 12
timmarna, eftersom så många efterfrågade dem.
Under Sandy hanterade det delstatliga New York State Office of Emergency Management (NYS OEM),
även Brooklyn och Queens (stadsdelar i staden New York), medan resten av staden hanterades av New
York City Office of Emergency Managment (NYC OEM). De lokala myndigheterna fick federal
assistans från Federal Emergency Management Agency (FEMA) och Department of Defense (DoD)
med bl.a. evakuering av boende, tillfällig husering, borttagande av skräp/material, logistik,
bortpumpning av vatten och återställande av elektricitet. NYS OEM hjälpte de lokala myndigheterna
med resurser och material samt att även samordna med de federala myndigheterna.
Under de första 72 timmarna, efter att orkanen slagit till, fokuserade FEMA på att stötta funktioner
som i första hand arbetade med att rädda liv men också funktioner som arbetade med att upprätthålla
allmän säkerhet och för att återställa elförsörjningen i drabbade områden. FEMA hade anställda som
dokumenterade på plats under hela insatsen för att hitta förbättringsområden. Även om FEMA hade
en viktig roll i samband med orkanen Sandy, när det gäller koordinering av initiala stödresurser, samt
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resurser för återhämtning och återuppbyggande, så var det federala stödet bara en del av ett mycket
bredare engagemang som inkluderade aktörer på alla nivåer i samhället. Det handlade om såväl
regionala som lokala myndigheter, privata aktörer, icke vinstdrivande organisationer (till exempel
Röda korset), frivilligorganisationer, olika trossamfund (till exempel Frälsningsarmén) samt enskilda
individer som ställde upp och agerade med hjälpinsatser både före, under och efter Sandy. Röda korset
arbetade med att stödja människor via sociala medier så att de visste var de kunde få hjälp, var
evakueringscenter fanns osv. Röda Korset hade även personal ute på plats i de berörda samhällena för
att stödja och hjälpa människor samt att de tillsammans med FEMA skötte evakueringscentrena.
Enligt många myndigheter spelade Röda Korset en stor roll i krishanteringsarbetet under Sandy.
Under Sandy arbetade DoD främst med logistik och skydd av viktig infrastruktur. Manhattan var i
princip avskuret då väg och tunnelbanor var vattenfyllda, och trots att man pumpade oerhörda
mängder vatten var det svårt att få bukt med problemet. DoD var till stor del ansvariga för att pumpa
bort vattnet och den 5 november hade man lyckats återställa 80 % av MTA:s transportsystem. Även
här hade presidenten lämnat en temporär 100 % kostnadstäckning för restaurering av
transportsystemet.
DoD
bidrog
initialt
med
reservkraftaggregat,
utryckningsfordon,
räddningspersonal och hjälpte till att få fram ca totalt ca 34 miljoner liter drivmedel till
räddningsfordon och reservkraft. Nationalgardet hjälpte till med att upprätthålla ordningen.
Elsektorn drabbades av omfattande strömavbrott som påverkade hela regionen och som varade som
längst nästan 2 veckor. 8,5 miljoner elkunder drabbades. För att snabbt få igång elnätet gav
presidenten 100 % kostnadstäckning för restaurering av elnäten mellan 31 oktober 2012 och 14
november 2012. Elbolaget Con Edisons nät påverkades kraftigt och södra Manhattan var helt utslaget.
Vattnet gjorde att det underjordiska elsystemet slogs ut. Vinden rev ner träd som förstörde de
luftburna ledningarna. Man fick bryta strömmen i förväg för tre distributionsområden för att skydda
transformatorer. Con Edison samarbetade hela tiden med både statliga, regionala och lokala
myndigheter där man hade tjänstemän placerade på de olika centrarna för krishantering. De anställda
på Con Edison har så kallad kristjänstgöring som ingår i deras ordinarie arbete, d.v.s. att den anställde
t.ex. vid en krissituation ska kunna utföra ett annat jobb om det behövs. Bl.a. använder de
administrativ personal för att vakta nedfallna elstolpar. Man hade även ett eget ”operation control
center”, där man arbetade dygnet runt med att få tillbaka strömmen. De fick assistans av andra elbolag
i andra stater, men det var stora problem med parkering och sovplatser för alla ”first responders” i det
orkandrabbade området, speciellt på Manhattan, vilket gjorde att mycket tid och resurser gick åt att
flytta och transportera mat och personal. Elbolagen är skyldiga att ha reservkraft till sjukhus och
vårdhem. På NYU Langone Medical Center fungerade inte reservkraften vilket resulterade i att man
måste evakuera flera hundra patienter. Gasdistributionen påverkades endast i liten omfattning.
Ett stort problem som uppstod då strömmen försvann var bränslebristen. När det inte fanns någon
ström så kunde bensinstationerna inte pumpa upp bränsle till bränslepumparna. Dessutom var
hamnarna i området stängda och även där var strömmen utslagen så det gick initialt inte heller att
fylla några tankbilar med bränsle. Detta gjorde att det uppstod en stor bränslebrist i drabbade
områden. Vissa samhällsviktiga verksamheter var dock prioriterade att få bränsle, men även där
uppstod brist efter ett tag. Den 1 november 2012, d.v.s. tre dagar efter att stormen nått området, var 40
% av alla bensinstationer i New York City området utan bränsle. Detta innebär att det var svårt att
driva de reservgeneratorer som man är beroende av då strömmen fallit bort.
Sandy ledde till stora konsekvenser i energiförsörjningen för drabbade områden. Förutom att ca 8
miljoner kunder blev utan elförsörjning skadades 2 oljeraffinaderier så allvarligt att de blev utslagna i
9 respektive 28 dagar. 40 hamnterminaler fick stängas på grund elavbrottet och gasstationer i New
York-området blev utan el och bränsle i 5-30 dagar. Som mest arbetade 70 000 personer runt om i
USA med att återställa elnätet. Department of Homeland Security (DHS) utfärdade tillsammans med
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Department of Energy (DoE) och Maritime Administration tillstånd för utländska skepp att leverera
petroleumprodukter från Mexikanska golfen. Detta för att kompensera för bristen på bränsle och
drivmedel som en följd av bland annat de utslagna raffinaderierna. Arbetet med att återställa de olika
energisystemen helt efter Sandy är omfattande och kommer att ta flera år.
När det gäller Federal Energy Regulatory Comissions (FERC) roll i samband med orkanen Sandy så
hade de ingen roll i det akuta skedet. FERC:s roll kan sammanfattas i en observations och uppföljande
roll på den nationella federala nivån. Den akuta situationen hanterades på lokal-, county-, eller
delstatsnivå. Varje delstat har egen kommission där man har ansvar vid akuta situationer på lokal
nivå. Inte heller omfattande avbrott hanteras akut av FERC där man således har en observationsroll.
Rollen är istället att efteråt utvärdera en sådan händelse och göra bedömningen om det med anledning
av en sådan händelse finns anledning att genomföra åtgärder, exempelvis justera eller ta fram nya
riktlinjer (standarder) för styrning och reglering av verksamhetsområdet. FERC har dock inte
genomförts några justeringar eller utveckling av nya standarder med anledning av orkanen Sandy.
Transportsystemet i New York med omnejd drabbades hårt av Sandy. MTA fick förändra sitt
transportsystem tillfälligt. Eftersom tunnelbanan var stängd var staden tvungen att ordna transporter
på annat sätt. Man upprättade därför så kallade Bus Rapid System (BRT) som kan liknas vid stråk där
busstrafik ersatte tunnelbana och tåg mellan vissa strategiska platser. Staden tillät även viss
persontrafik på broarna till Manhattan där krav ställdes på hur många passagerare som fanns i
respektive fordon. För att klara det krävdes en form av bilpool som allmänheten ordnade själva. MTA
skötte sin egen informationsspridning till kunderna bl.a. genom sociala medier, sms och media. Ett
problem var att MTA:s huvudkontor inte fungerade då deras servrar låg nere på grund av elavbrotten.
NYC OEM informerades kontinuerligt. Under själva stormen arbetade MTA med att skydda kritisk
infrastruktur i de områden där det bedömdes som säkert att arbeta för de anställda. Det var mestadels
deras eget manskap som utförde jobbet. Pumpningen ur alla tunnlarna pågick så länge det fanns
elektricitet reservkraft. Dock gjorde bränslesituationen att dessa aggregat slutade fungera när bränslet
tog slut. MTA var prioriterade för bränsle under Sandy men inte deras underentreprenörer. När
strömmen kom tillbaka började MTA pumpa igen. I vissa miljökänsliga områden uppstod dispyt
mellan olika myndigheters intressen, bland annat Environmental Protection Agency (motsvarande
Naturvårdsverket) och MTA om hur man skulle jobba i känsliga ekosystem. Prioriteringen blev att
återställa kommunikationerna och MTA fick ett år på sig att göra vad de ville utan att ta ekologiska och
miljömässiga hänsyn.
Telekomsektorn drabbades genom att ca en fjärdedel av samtliga basstationer i mobilnätet slogs ut
inom hela det drabbade området och mer än hälften i de områden som var värst utsatta. De främsta
orsakerna till avbrotten i telekomsystemen var storm- och vattenskador på länkarna mellan
telestationerna, omfattande strömavbrott samt ovanligt stor hög trafikbelastning från kunderna.
Många av de äldre kopparbaserade larmsystemet (911) slogs ut i ett tidigt skede medan de nya
stationerna klarade sig bra trots strömavbrottet. Fördelningen i utfall mellan telekombolagen var dock
ojämn. De som investerat i robusta nät klarade sig bättre, vilket visar att det lönar sig att satsa på
förebyggande åtgärder. Vissa telekombolag fick också mycket kritik för att de var svåra att få tag på
under orkanen. Många samhällsviktiga organisationer använder mobilnäten som backup istället för
det fasta telenätet. FCC:s åtgärder under den akuta fasen var bl.a. att samverka med FEMA via en
samverkansansvarig. Vidare sker samverkan med Department of Homeland Security (DHS) när det
gäller kabel- och satellitsäkerhet samt med elnätansvariga för att kunna följa elförsörjningen. För att
säkerställa tillgång av bränsle för reservkraft vid katastrofer övervakar FCC att FEMA fördelar
tillgängliga resurser. Vid utfärdande av katastrofvarningar upprättar FCC kontakt med samtliga
telebolag och ägare av infrastrukturen varvid samverkan påbörjas. Telebolagen samarbetar inom
katastrofområden, t.ex. så samutnyttjar man reservkraftaggregat. Ett trettiotal kommunikationscentra
(telestationer) upprättades också under Sandy som allmänheten gratis kunde använda sig av.
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Rörande dricks- och avloppsvatten så gjordes följande: På grund av stormen så bildades höga vågor i
de ytvattenreservoarer som förser staden New York med råvatten för dricksvattenproduktionen i
vattenverken. Vågorna skapade erosion på stränderna vilket ledde till ökad grumlighet i vattnet.
Grumligheten i sig är inget problem för konsumenterna men det kan utgöra ett problem för de
reningsprocesser som finns i vattenverken och därmed leda till sämre vattenkvalitet.
Miljömyndigheten i staden New York gick därför ut med ett meddelande om att unga, gamla och
personer med nedsatt immunförsvar skulle vara uppmärksamma på eventuella magsjukesymptom.
Det finns dock inga rapporter om att magsjuka skulle ha uppstått som en följd av sämre vattenkvalitet
i samband med Sandy.

6.4 Efter: Återhämtning, återställning och återuppbyggnad
I det avhjälpande och återuppbyggande arbetet efter Sandy hade FEMA till uppgift att koordinera
federala resurser som var avsatta för att assistera delstatliga och lokala myndigheter samt myndigheter
för ursprungsbefolkningen, s.k. tribal authorities. Detta för att i drabbade områden bl.a. återställa:






Energiförsörjningen. Totalt anlitades över 70 000 personer för detta, vilket är den största
tillsättningen någonsin av fältarbetare. Utöver detta anlitades försvaret för att flyga in med
229 fordon för återuppbyggnad av elsystemet samt med personal på 487 personer för att bistå
arbetet med att återställa elförsörjningen i New York och New Jersey.
Transportmöjligheterna. U.S. Army Corps of Engineers (USACE) hjälpte bl.a. till med att
pumpa ut översvämmande områden som var kritiska för transport-möjligheterna i den
tätbefolkade delen av staden New York. Fram till 5 november hade tunnlar och tunnelbanor
pumpats ut på så mycket vatten att 80 procent av lokaltrafiken i staden New York kunde
återupptas, som från och med den 1 november hade varit helt utslagna från 34e gatan och
nedåt.
Bränsleförsörjningen. Energy Restoration Task Force koordinerade distribution av bränsle
till krishanteringsfunktioner i New York och New Jersey och på begäran från båda staterna
tillsköt Department of Defense 35 miljoner liter bränsle.

Trots dessa insatser från FEMA och övriga aktörer pågick störningar och avbrott i regionernas
infrastrukturer i flera veckor efter att Sandy hade slagit till. Fortfarande kvarstår omfattande
återställningsarbete med bl. a. vissa sträckor i tunnelbanenätet. Utöver detta orsakade Sandy skador
på egendomar för nära 50 miljarder dollar. Som ett resultat av det skapade FEMA flera
åtgärdsprogram för att stödja drabbade som blivit utan el eller fått sina hem helt förstörda. Exempel
på sådana program är:
 Individuals and Househols Program (IHP) – Finansiellt stöd och service direkt till
drabbade för att möta deras akuta behov, som t.ex. reparationer av hus, kostnader för
tillfälliga boenden samt medicinska kostnader.
 Public Assistance (PA) – För att ge lokala och regionala myndigheter (samt sk. tribal
governments), men också till icke vinstdrivande organisationer, ekonomiskt stöd för t.ex.
undranröjande av bråte efter orkanen och permanenta återuppbyggnader av infrastruktur.
Fram till februari 2013 hade FEMA betalat ut mer än 800 miljoner dollar i PA-bidrag.
 Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) – För att stödja lokala och regionala
myndigheter (samt tribal governments) i arbetet med att implementera långvariga
förebyggande åtgärder i syfte att skapa ett mer robust samhälle, t.ex. genom att minska risken
för skador och förluster vid framtida naturkatastrofer.
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FEMA och andra federala myndigheter etablerade också en närvaro i drabbade områden för att
förklara för drabbade människor vilka stöd som finns att söka och även hjälpa till med registrering och
ansökningar. Totalt hade FEMA avsatt 1 700 personer för detta arbete.
När det gäller återställning av infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner efter Sandy så
prioriterades arbetet med att återställa elförsörjningen först. Con Edison hade en viktig roll i arbetet
med att återställa elnätet efter Sandy. Arbetet koordinerades med FEMA, staden New York och
delstaten New York och fokus låg i första hand på människors säkerhet. Man fick hjälp från
sammanlagt 29 delstater samt Kanada i detta arbete. Den 12 november 2012, d.v.s. två veckor Sandy,
hade man åtgärdat samtliga elavbrott som gick att åtgärda. Många kunder hade inte möjlighet att få
elen tillbaka p.g.a. att husen raserats. Gassystemet i staden New York var inte drabbat i lika stor
omfattning, men även där har Con Edison arbetat med åtgärder liknade det de gjort för
eldistributionen. Efter de mest akuta åtgärderna efter Sandy har Con Edison arbetat mycket i
förebyggande syfte, bl.a. med att översvämningssäkra utrustning, t.ex. transformatorstationer, så att
eventuella kommande katastrofer inte ska orsaka lika stor skada. De har även byggt vallar, tätat
genomföringar, bytt elektrisk utrustning, t.ex. brytare, till vattensäkra. De har även flyttat sina
kontrollrum till högre nivåer, höjt upp skåp med elektronisk utrustning till mer säkra nivåer,
installerat pumpar m.m. Arbetet med att förebygga inför kommande orkansäsong har haft mycket hög
prioritet och har fått gå före annat arbete. Det finns nationella anvisningar i USA om vilken vattennivå
som kritisk infrastruktur bör klara av. Con Edison arbetar för att klara denna rekommenderade nivå +
2 fot (jämför 0,61 meter). Man har även gjort om elsystemet i mindre områden för att bättre kunna
selektera vid lokala fel. Rutiner för bättre vegetationskontroll i det luftburna nätet har införts och
många luftledningar har bytts ut mot nedgrävda kablar. Planer för att fortsätta detta arbete finns för
fyra år framåt, men av ekonomiska skäl kan inte alla luftledningar grävas ner då det skulle bli för dyrt.
Kostnaden för att återställa eldistributionen efter Sandy gick på 390 miljoner dollar, vilket till viss del
tagits ut genom att höja nätavgiften för kunderna. Con Edison har även ansökt om ersättning hos
FEMA.
Vattenförsörjningen i New York City under Sandy fungerade till stor del tack vare att det fanns
reservkraft. Desto sämre gick det för avloppsreningen. Exempel på det är ett reningsverk i Nassau
County som servade ca 540 000 personer med rent vatten. Det översvämmades helt och slogs ut under
flera dagar. Pumpar var utslagna över flera dygn och trots att det fanns reservkraft så slutade det
interna elsystemet att fungera. Det tog över en och en halv månad för reningsverket att återgå till
normaldrift enligt gällande utsläppsvillkor. Det byggs nu vallar runt anläggningen, som en
förebyggande åtgärd, baserat på rekommendationer från FEMA.
Andra störningar i infrastrukturen som orsakade stora problem i drabbade områden var störningar i
distributionen av bränsle och drivmedel. Bråte som översvämningen förde med sig blockerade viktiga
vägar och gjorde det svårt att komma fram med leveranser av bränsle och drivmedel till prioriterade
funktioner som t.ex. sjukvård, räddningstjänst och polis. Därför var röjningsarbete, för att öppna
blockerade vägar, något som prioriterades högt i arbetet efter Sandy.
MTA, som har hand om all lokaltrafik i New York City, blev tvingade till ett omfattande
återuppbyggnadsarbete efter Sandy. I detta arbete satsar de nu på att bygga in en högre säkerhetsnivå
mot bl.a. översvämningar. Exempelvis installerar de fjärravstängning till sina batteri-backup för att
det ska gå fortare att stänga ner systemen om behov liknande som vid Sandy skulle uppstå igen. De
översvämningar i tunnlar och tunnelbanesystem, som då skedde, varade i två veckor men kommer att
ta minst två år att åtgärda. För detta återuppbyggnadsarbete har MTA fått federala pengar tilldelade.
Lärdomarna efter Sandy har fått MTA att nu planera för hur de bl.a. ska kunna evakuera vid en
kategori 4-orkan, d.v.s. en betydligt kraftigare orkan än Sandy. MTA har arbetat länge med
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stormplanering och har liknande översvämningskartor som de som finns i Sverige. Kopplat till dessa
finns även evakueringskartor som har reviderats efter stormen. Man har även sett över sin beredskap
inom organisationen.
DoD bidrog i stor utsträckning till återuppbyggnaden efter Sandy. Främst handlade det om logistik
samt utlåning av utrustning och arbetskraft. Bl.a. ställde de upp med elgeneratorer men också
transporter av fordon och material till New York. T.ex. flög de in med fordon som kunde användas i
arbetet med att återställa elnätet.

6.5 Sektorsspecifik sammanfattning och lärdomar för svensk
krisberedskap för SOTI
En av lärdomarna av Sandy är det ofta är kombinationen av olika faktorer som skapar lägen som är
svåra att hantera eller som kräver akuta insatser. När stormen Gudrun slog till mot Sverige 2005 var
vädret milt för årstiden, vilket skapade relativt gynnsamma förhållanden för de som drabbades av
långvariga avbrott i el- och värmeförsörjningen. Situationen kunde, om vädret hade skiftat till kallare,
lett till en betydligt allvarligare situation. Med andra ord behöver det i Sverige finnas beredskap för att
kunna hantera även långvariga och omfattande el- och värmeavbrott i stora regioner i kombination
med kallt väder. Detta i ett läge där det kan vara svårt att nå fram med både hjälp och förnödenheter
till drabbade (t.ex. vatten och mat) på grund av nedfallna träd, men också med reservkraft och
drivmedel. Dessutom i en situation där kanske telekommunikationerna är begränsade. Varje kommun
i Sverige behöver ha beredskapsplaner för att kunna ta hand om utsatta människor vid omfattande och
långvariga avbrott i värmesförsörjningen.
Vindarna och översvämningarna som Sandy förde med sig orsakade bråte som gjorde
framkomligheten svår. Det gjorde att det var svårt att nå fram med bl.a. förnödenheter och drivmedel
på vägarna. Samma sak skedde i Sverige under stormen Gudrun. Vägar blockerades av nedfallna träd
som försvårade framkomligheten för olika hjälpinsatser. En lärdom av detta kan vara att ha
beredskapsplaner, baserade på lokala behov och förutsättningar, för vilka vägar som i första hand ska
prioriteras att hållas öppna så att t.ex. sjukvård och räddningsinsatser snabbt kan tas sig fram till
utsatta områden där det finns utsatta människor.
I USA finns det en struktur för att på ett mer organiserat sätt utnyttja frivilliga och extra resurser, vilka
är utbildade och tränade för krishanteringsarbete. Detta är något som Sverige skulle kunna dra lärdom
av, d.v.s. att på ett mer organiserat sätt planera för att kunna utnyttja extraresurser och frivilliga som
givna delar i det svenska krishanteringssystemet. Tidigare fanns t.ex. beredskapspoliser i Sverige som
en nationell resurs och som bl.a. ryckte in i samband med stormen Gudrun, där de tillfälligt anställdes
för att hjälpa till med röjning och räddningsinsatser. En lärdom från Sandy är att svenska myndigheter
i större utsträckning behöver säkerställa att de frivilliga och extra resurser som finns för krishantering,
t.ex. Civilförsvarsförbundet, Hemvärnet och Röda korset, har relevant utbildning för att kunna agera
tillsammans med myndigheter vid en kris d.v.s. att dessa har metoder, arbetssätt och anpassade
resurser som gör att de stärker krishanteringen som sker i samhället på lokal, regional och nationell
nivå.
En annan viktig lärdom är hur FEMA arbetar med och finansierar s.k. emergency support functions
(ESF). Dessa är grupper med olika aktörer i samhället som har i uppgift att stödja den pågående
krishanteringen genom att koordinera resurser från framförallt den privata sektorn. Drivmedel är
exempel på en resurs som snabbt skulle kunna behöva koordineras via privata aktörer, men det kan
också handla om att koordinera arbetskraft från den privata sektorn. Motsvarande finns inte i Sverige
på ett lika strukturerat och organiserat sätt idag.
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När det gäller prioritering av samhällsviktig verksamhet, så är det oklart om hur det gick till under
Sandy. I USA finns det dokument om prioritering av samhällsviktig verksamhet och i fallet New York
så prioriterades den finansiella sektorn tydligt då ett stopp på New Yorks börser kan få ödesdigra
konsekvenser för i princip hela världsekonomin. Det är därför oklart hur prioriteringarna gick till. Det
är viktigt att det finns en gemensam prioritering för att kunna fördela resurser på bästa sätt.
En slående samstämmighet mellan myndigheter och företag är det uttalade stödet för de egna
anställda under händelsen. Flera av organisationerna uppgav att bland de viktigaste arbetsuppgifterna
de hade under och direkt efter stormen var att säkerställa att alla anställda mådde bra och hade klarat
sig genom stormen på ett bra sätt. En god personalpolitik som lönar sig i det efterkommande arbetet
med återställning och återuppbyggnad. Flera av organisationerna var också väldigt flexibla i sitt
användande av den egna personalen under händelsen. MTA använde sig av sin egen
underhållspersonal för en stor det av uppröjningen i tunnelnätet, då den personalen ändå inte kunde
underhålla anläggningar eftersom de var utslagna av orkanen. Con Edison har ett program där man
tränar alla anställda i en andra arbetsuppgift, exempelvis så var Con Edisons egna jurister tränade för
att kunna sitta i kundtjänst under och efter händelsen när trycket på kundtjänst var som störst. Detta
liknar de tankar som finns i många militära organisationer, att man ska vara funktionell i flera olika
befattningar
Flera av organisationerna påpekar också hur viktigt det är att få igång den privata företagsamheten i
de drabbade områdena. De menade att man inte ska köra ut livsmedel och dricksvatten till områden
där det finns fungerande affärer, eftersom då slår man ut deras försörjning. Här kan man se en
kulturell skillnad mellan USA och Sverige. I Sverige förväntar vi oss att kommun eller stat ska gå in
och ta ansvar medan man i USA anser att de som i vardagen sköter exempelvis matdistributionen även
ska göra det i kris i så stor omfattning som möjligt. Ökad privatisering av samhällssystem som är
avgörande i samband med stora händelser ställer större krav på avtal, direktiv och lagstiftning. Vikten
av privat-offentlig samverkan blir också accentuerad. Att lära från erfarenheterna i New York är vikten
av att utveckla det privat-offentliga samarbetet så att det finns former för att tillsammans kunna
koordinera resurser i händelse av att en kris uppstår. Alternativt att det tas fram ett gemensamt
ramverk för samverkansområdena så att alla myndigheter, med ansvar för en viss sektor, på egen hand
etablerar de kontakter med privata aktörer som behövs för att snabbt kunna koordinera resurser vid
en kris.
Flera av organisationerna påpekar hur viktigt det är att få igång den privata företagsamheten i de
drabbade krisområdena. De menade att man inte ska köra ut livsmedel och dricksvatten till områden
där det finns fungerande affärer, eftersom då slår man ut deras försörjning. Här kan man se en
kulturell skillnad mellan USA och Sverige. I Sverige förväntar vi oss att kommun eller stat ska gå in
och ta ansvar medan man i USA anser att de som i vardagen sköter exempelvis matdistributionen även
ska göra det i kris i så stor omfattning som möjligt. En övergripande lärdom från studieresan är den i
USA omfattande privatiseringen av samhällssystem som är avgörande i samband med kriser och svåra
påfrestningar. Detta ställer stora krav på privat-offentlig samverkan såsom tydliga avtal, direktiv och
lagstiftning samt vikten på att förstå och följa dessa. Här ser man ett tydligt behov av att genom avtal
försäkra sig om leveranser som stödjer samhällsviktig verksamhet. I Verizons fall kunde man tydligt se
ett engagemang och ansvarstagande rörande samhällets funktionalitet och en väl utvecklat
engagemang i den privat – offentliga samverkan före, under som såväl efter en händelse av Sandys
slag.
Initialt rådde det diskussioner om federal nivå skulle delta i arbetet med Sandy eller inte, men NYS
OEM valde att kalla in FEMA. FEMA samverkade med DoD och styrde DoD att positionera ut resurser
över hela kustremsan vilken man gjorde. Men om DoD hade blivit tillfrågade om assistans i ett tidigare
skede så hade de kunnat erbjuda bättre support. Något som påpekats från flera aktörer är att
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samordningen inte fungerade mellan de olika nivåerna- från lokal till federal. Material skeppades från
federal nivå till de lokala myndigheterna, som kanske inte visste var materialet fanns eller så fanns de
på fel plats. Det fanns också olika uppfattning om huruvida de olika aktörerna skulle kunna hantera
händelsen. NYS OEM såg också att det uppstod svårigheter då inte de inblandade aktörerna pratade
samma språk. Man bör se till att man använder samma terminologi inom krishantering och att man
lär sig förstå varandra. Ett sätt att göra detta är att ha fler gemensamma övningar. En annan sak som
försvårar samordningen är att NYS OEM inte använder samma datasystem för materialrekvisition som
de olika OEM inom delstaten. Det gör att det måste göras ”översättningar” mellan systemen vilket inte
alltid bidrar till ökad tydlighet i vad som begärts och vad som är skickat. MTA tycker att NYC OEM
oftast fungerar bra men ibland har de en tendens att vilja lägga sig i det som MTA kan bäst själva. MTA
skulle t.ex. gärna vilja får mer info från NYC OEM lite tidigare om hur NYC OEM planerar att
evakuera. DoD har sedan 2012 möjlighet att gå in och stödja de olika delstaterna med material och
personal. Tidigare har detta inte varit möjligt. DoD förfogar över stora resurser men det är tydligt att
de inte är samordnade med de civila myndigheter som de ska samverka med i en kris. DoD är en stor
organisation och det gör den i vissa lägen trög. En tydlig samordning mellan de olika aktörerna kunde
också ha förbättrat fördelningen av de resurser som fanns åtkomliga. Under Sandy hade alla
inblandade aktörer sina egna entreprenörer, vilket gjorde att de inte fanns tillräckligt med
entreprenörer i regionen för att klara att jobben åt alla aktörer. En samordning kunde ha prioriterat
detta och fördelat resurserna åt de mest samhällsviktiga verksamheterna. Nu slogs alla om samma
entreprenörer. En lärdom av detta är att man i Nassau County på Long Island nu i större omfattning
har börjat köpa på sig egna resurser i form av t.ex. tankbilar och kommunikationsutrustning. Det här
är något som vi upplever går i motsatt riktning på många håll i Sverige. I Sverige finns det inga
beredskapslager för olja längre och värnpliktsarmén med dess goda tillgång till snabbt personella
resurser finns inte heller. Många kommuner har även prioriterat bort att förrådshålla materiel som
kan behövas vid en kris.
När det gäller att lära sig av de händelser som varit, så är de amerikanska myndigheterna mycket
duktiga. Varje involverad myndighet har gjort sina ”after actions reports” där de redovisar klart och
tydligt de svagheter och styrkor som de hade innan, under och efter händelsen. Man försöker också ta
vara på detta och förbättra sin beredskap införkommande händelser. Detta är något som de svenska
myndigheterna och kommunerna borde ta efter. Vi kan bli bättre på att förutse de konsekvenser som
kan komma av olika händelser och inrätta beredskap inför dessa. Sverige är i framkant med hållbar
utveckling och vi vet vad klimatförändringar kan innebära. Då bör vi också arbeta aktivt med
klimatanpassning och resiliens för att säkra vårt samhälle.
Det bör finnas en organisation som tar tag i den övergripande strukturen för att leda en händelse. Ett
stort plus att det finns en färdig ledningsplats dit alla samverkande organisationer tar sig, det
underlättar enormt vad gäller gemensam lägesbild. I Sverige nivå finns de samverkanskonferenser på
telefon som hålls mellan olika myndigheter vid kriser. I USA finns mycket resurser i lager, fordon, tält,
mat ledningsstolper etc. på både delstats-och federal nivå.
För Nassau County redovisas ett antal problemområden som särskilt betonades. Dessa var: behov av
mat, bränsle (bränsle för transporter och för att driva elgeneratorer) och kommunikationer. För
svenskt vidkommande torde dessa områden vara relevanta med tillägget behov av värme beroende på
årstid. Dessa områden kan behöva stärkas för att konsekvenserna av en omfattande storm ska
reduceras för svenska förhållanden.
Att stärka informationsdelningen och ha möjlighet till uppdaterad, realtidsinformation är mycket
väsentligt för att kunna fatta väl avvägda beslut i en krissituation. Countyt uppvisar en mycket
välutvecklad webbaserad lösning som bör vara av stort svensk intresse.
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Lärdomar som aktörer har dragit av kriser i allmänhet kan sammanfattas till att oavsett hot eller
händelse så måste elförsörjningen fungera. I Sverige har vi kommit längre nationellt än i USA när det
gäller planer för hur hantera elförsörjningen. Drivmedel för reservkraft däremot är exempel på en
resurs som snabbt koordinerades via privata aktörer och motsvarande finns inte i Sverige på ett lika
strukturerat och organiserat sätt idag. För telekomsektorn så skulle en federal gemensam planering för
att ta fram prioritering av bränslefördelning under längre tid ha underlättat för de aktörer som hade
störst behov att hantera krisinsatsen, som t.ex. olika samhällsviktiga verksamheter.
Elsektorn drabbades av stora skador under orkanen. De var utsatta av problem både med nerblåsta
ledningar och med översvämmade transformatorstationer m.m. Genom att stänga delar av sitt
distributionsnät i förväg, för att temporärt skydda det under stormen, så lyckades man starta upp vissa
kritiska områden som t.ex. Wall Street betydligt snabbare än om man låtit strömmen brutits p.g.a.
orkanen. Det krävs ett stort mått av mod hos beslutsfattaren för att besluta sig för att i förebyggande
syfte släcka ner delar av sitt nät. Det är också viktigt med en mycket tydlig samverkan med andra
organisationer inför ett sådant beslut så att alla (eller i alla fall som många som möjligt) aspekter blir
belysta. Samma typ av mod krävdes för att ta beslutet om att stänga ner tunnelbanan och busstrafiken
i staden New York under Sandy. När beslutet måste fattas var sannolikheten för att det ska bli så illa
som det blev bara 30-50 %.
Elsektorn har lärt sig vad om vilka skador som kan uppstå p.g.a. vatten och investerar därför höga
summor i att skydda sina system. Con Edison översvämningsskyddar sina anläggningar med hänsyn
till FEMA:s riktlinjer för 100 årsöversvämning (juni 2013) plus att man lägger till en meter (3 feet).
Man tar alltså extra höjd för att förebygga en än större översvämning. Även Con Edison ansåg att man
även kan förbättra samordningen mellan alla inblandade aktörer och att man ska använda sig av
samma terminologi, så att man pratar samma språk.
Sandy gjorde det också uppenbart att det behövs drivmedel för de fordon som används i arbetet med
att återställa elnätet och ansvariga myndigheter hade svårt att få en tydlig bild av var någonstans
resurser fanns att tillgå. Som ett resultat av detta kommer Department of Energy (DoE), att utveckla
ett realtidsövervakningssystem för bränsletillgång och lagringsnivåer. Detta för att bättre ha koll på
hur mycket och var tillgångar finns vid en eventuell liknande kris i framtiden. De kommer även att se
över rutiner och regelverk så att räddningstjänst och personal som arbetar med återställning av elnätet
är garanterade drivmedel vid en kris, eftersom en stor del av samhällets säkerhet handlar om att dessa
funktioner fungerar.
Rörande telekomsektorn så kan FCC i de flesta fall enbart rekommendera åtgärder som man ser som
nödvändiga inom infrastrukturen och har således ingen direktivrätt. Det bygger istället på det egna
företagets intresse av att se till att systemen fungerar då man annars riskerar att falla ur marknaden.
Täckning kan vara svårt att uppnå i områden där det inte finns lönsamhet. Styrmedel föreligger inte.
FCC menar att kommunikationssystemen är svåra att skydda i förhållande till annan infrastruktur
med anledning av att den är utspridd över hela ytan.
Prioritering av användare, främst av mobiltelefoni, är idag inte möjligt att styra från federal nivå. Ett
sådant system hade avsevärt förbättrat möjligheterna till trafik för prioriterad verksamhet vid
krissituationer med överbelastning.18 Telekombolagen kan i sina egna nät prioritera användare såsom
t.ex. krisledning vid överbelastning, operatören Verizon gör detta med hjälp av ett prefix. På senare tid
har vi erfarenhet av att mobilnäten går ner vid basstationer när, av olika skäl, mycket folk befinner sig

Svenska myndigheten PTS besökte redan 2005-2006 USA för att diskutera just prioriterade
mobilsamtal, och har sedan dess skrivit minst två rapporter i ämnet, se www.pts.se
18
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inom ett avgränsat område. En följd av att användning av sociala medier och internetanvändning har
ökat explosionsartat på ett sätt som nätföretagen inte har kunnat möta.
Verizon menar att samverkan inom, den förhållandevis unga, telekombranschen inte genomförs på
samma nivå som inom el-sektorn även om förbättringar har skett under senare år. Samtidigt önskar
man inte att myndigheter ska styra var särskilda satsningar för att skapa robustare system ska
genomföras. Här kan tyckas att det finns utrymme för ett betydligt närmare samarbete mellan alla
berörda inom sektorn.
För telekomsektorn så skulle en federal gemensam planering för att ta fram prioritering av
bränslefördelning ha underlättat för de aktörer som hade störst behov att hantera insatsen, som t.ex.
samhällsviktig verksamhet. Teleoperatörerna kan styra hur mycket av deras system som ska användas
för text eller röstsamtal. Federala FCC har ingen roll i detta. Här finns en anledning till översyn av hur
man ska få möjlighet till styrning av prioriteringen. En skillnad mot i Sverige är att det är de olika
privata operatörerna som ansvarar för nödnumret 911. Huruvida det är ett bättre eller sämre system är
Sverige är svårt att säga men det ställer höga krav på redundans i de privata bolagens system och
organisatoriska uppbyggnad. För sin beredskap och förmåga att få verksamheten leverara och återgå i
normal drift vid störningar hade man ett välutvecklat att arbete med kontinuitetshantering och
kontinuitetsplaner på alla nivåer. Ett flertal kontinuitetsplaner aktiverades i samband med Sandy. I
Sverige finns inte de omfattande resurser som kan hämtas in från andra delstater i USA. Kanske måste
vi bli bättre på att ta emot stöd från andra länder samt i förberedande syfte få fram avtal med
angränsande länder i större utsträckning. Ett nationellt system för att förmedla information till
samtliga mobilanvändare inom ett visst område bör eventuellt också utredas. Som positivt kan räknas
att vi kommit längre, rent tekniskt, inom kommunikationsområdet jämfört med USA. Digital
utrustning har ersatt analog i betydligt högre utsträckning. Kopparledningar var ett bekymmer i
samband med översvämningar under Sandy, vilket vi i större utsträckning ersatt med fiber.
Svårigheten innan stormen var att våga tro på de förutsägelser som gjordes av metrologerna och att ha
modet att fatta nödvändiga beslut baserat på osäkra prognoser. MTA hade modet att stänga
transportsystemet i förväg trots att prognosen var relativt osäker. Sett i efterhand så har det sparat
dem en del pengar och man kan undra hur de kommer att göra nästa gång. Det är en smal balansgång
mellan att stänga och att fortsätta att upprätthålla trafiken för de ca 5 miljoner resenärer de har varje
dag.19 Det är viktigt att MTA kommunicerar att det här beslutet kunde ha fattats utan att
konsekvenserna blev så stora som de nu blev och att de har för avsikt att fatta liknande beslut igen i
framtiden även om de riskerar att vara i onödan. En stor utmaning för MTA bestod i att kommunicera
att kollektivtrafiken kommer att stänga samt hantera det kaos som riskerade att uppstå när folk ska ta
sig hem från jobb etc. Inom ramarna för studieresans besök vid MTA gavs ingen riktigt uppfattning om
hur det fungerade.
Inom MTA upprättas beredskapsplaner för liknande händelser och dessa planer uppdateras
kontinuerligt. När Sandy närmade sig så var man beredd på ett helt annat sätt och kunde förbereda sig
genom att stänga ned viktiga funktioner så att det skulle ta mindre skada och så att man snabbt skulle
ha dem igång igen efter stormen. Genom att stänga ned sparade man också mycket pengar och
skyddade viss kritisk infrastruktur. Erfarenheten av orkanen Irene hade lett till förebyggande
investeringar som ledde till att Sandys konsekvenser blev mindre än vad de kunde blivit. På så sätt kan
MTA se att deras förebyggande insatser konkret sparar pengar vid en naturkatastrof. Genom att
konstant arbeta med att analysera svagheterna i våra transportsystem kan vi i Sverige förbättra
redundansen i både organisationen och i de tekniska systemen. Även om vi inte kan bygga skydd för
alla svagheter ska vi i alla falla ha kunskap om att svagheterna finns.
Att jämföra med de varningar som SMHI utfärdat i samband med Simone oktober 2013 och den
kritik de fått från vissa för att ”ropat på vargen”.
19
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Rörande evakueringar så kan konstateras att det i Sverige behövs övningar på minst länsnivå för att
fundera över vilka scenarion som skulle kunna inträffa där större evakueringar behövs. Samordning,
prioriteringar och omloppstider behöver analyseras. Dessutom behöver platser dit evakueringen kan
ske identifieras. Vi måste våga vara pragmatiska i vårt förhållningssätt till att vidta kraftfulla åtgärder
såsom evakueringar. Att inte fatta beslut kan få förödande konsekvenser om människor finns i hotade
områden utan möjligheter att ta sig därifrån under själva händelsen. Ett genomgående tema i det
amerikanska förhållningssättet var att se till individens behov och ”cut the red tape” dvs. gena lite i
kurvorna. Då kan vi inte ha alltför långa diskussioner kring mandat och befogenheter myndigheter
emellan.
I Sverige är många vattenverk och avloppsreningsverk försedda med reservkraft. Under stormen
Gudrun visade det dock sig att dessa många gånger ger en falsk säkerhet då man dels inte hade
möjlighet att komplettera med bränsle p.g.a. stormen och dels så slutade många av kraftverken att
fungera en kort tid efter drifttagningen. I Sverige har vi också ett nätverk som drivs av
Livsmedelsverket, Vaka, som kan stödja VA-producenter som har problem med sin
dricksvattenförsörjning. Något liknande finns inte för avloppsreningsverk.
Lärdomar (tidigare kap 6.6 Förslag på åtgärder i Sverige:)
Sammanfattning av lärdomar:
Förvarning
Ytterligare fokus på förvarningsskedet, En storm kan förutses dagar i förväg, ytterligare åtgärder bör
genomföras nationellt avseende förmågan att agera proaktivt exempelvis strategiska beslut avseende
invallning, evakuering, beslut om att stänga ned verksamhet.
Energiförsörjning
Att förstå och inse att elförsörjningen och bränsleförsörjning är oerhört centrala områden för ett
modernt samhälles funktionalitet, likaså att stärka och verka för utveckling av kontinuitetsplanering
för samhällsviktig verksamhet. Utveckla planer för elförsörjning, bränsleförsörjning, elverk.
Frivilligresurser
Vikten av att utnyttja frivilligresurser framkommer tydligt, för svensk del bör detta bli ett tydligare
utvecklingsområde.
Kontrakt/avtal
Här ser man ett tydligt behov av att genom avtal försäkra sig om leveranser som stödjer samhällsviktig
verksamhet, exemplet i detta fall är bränsle och elgeneratorer. Avtal för tryggad leverans har stark
bäring på arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet baserat på den framtagna strategin.
Teknikutveckling, läges- och informationsdelning
Att stärka informationsdelningen och ha möjlighet till uppdaterad, realtidsinformation är mycket
väsentligt för att kunna fatta väl avvägda beslut i en krissituation. Countyt uppvisar en mycket
välutvecklad webbaserad lösning som bör vara av stort svensk intresse.

6.5.2 Förslag på åtgärder i Sverige
Med lärdomarna som bakgrund har SOTI kommit fram till följande förslag till åtgärder för fortsatt
arbete i Sverige:
1. Kartläggning och bedömning av samhällets förmåga att hantera konsekvenser av omfattande
och långvariga el-och värmeavbrott.
2. Utveckla det privat-offentliga samarbetet exempelvis i samverkansområdena.
3. Utreda hur frivilliga resurser och ”e tra” stödresurser skulle kunna knytas an på ett mer
organiserat sätt för att utgöra stöd till den lokala och regionala krishanteringen.
4. Kartlägga befintligt materiel för att hantera olika händelser lokalt och regionalt
(översvämning, el-/värmeavbrott, bränslebrist mm).
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Att kunna prioritera mellan samtal och övriga tjänster över mobilnätet bör implementeras
snarast.
Ett nationellt system för att förmedla viktig information till samtliga mobilanvändare inom ett
visst område utreds och implementeras snarast.
Utveckla arbetet med konsekvensanalyser som bland annat kan utgöra grund för
beredskapsplaner och skydd av samhällsviktig verksamhet.
Förbereda ledningsplatser med färdig infrastruktur för kommunikation.
Åtgärder bör genomföras på alla nivåer avseende förmågan att agera proaktivt inför
potentiella kriser (t.ex. strategiska beslut avseende invallning, evakuering, beslut om att stänga
ner verksamhet).
Utveckling av kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet (ex. elförsörjningen och
dess redundans).
Utveckla avtal för att försäkra sig om leveranser som stödjer samhällsviktig verksamhet (t.ex. i
detta fall bränsleförsörjning och elgeneratorer).
Se över hur personal internt inom organsationer som bedriver samhällsviktig verksamhet
utanför den befintliga beredskapsorganisationen kan utbildas och användas.
Genomföra både fullskale- och mindre (table top) sektorsövergripande övningar med fler
aktörer på minst länsnivå för att fundera över vilka scenarion som skulle kunna inträffa där
större evakueringar behövs. Samordning, prioriteringar och omloppstider behöver analyseras.
Dessutom behöver platser dit evakueringen kan ske identifieras.
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Del 3 Tvärsektoriell
sammanfattning
7. Samverkan: från erfarenhet till lärdom
7.1 Inledning
Detta kapitel sammanfattar de observationer som gjorts av samverkansområdenas representanter
under studieresan och deras lärdomar för svenska förhållanden vad beträffar tvärsektoriell samverkan,
såsom de beskrivs i respektive delrapporter ovan och genom diskussioner under de möten som tagit
plats under projektarbetets gång. Kapitlet innehåller ingen djupgående problematisering av
lärdomarna och heller ingen konsekvensanalys av hur resedeltagarnas lärdomar skulle kunna
implementeras i det svenska systemet. Syftet med kapitlet är att lärdomarna ska utgöra
diskussionsunderlag som kan leda till att utveckla samverkansarbetet inom svensk krisberedskap.
Då lärdomarna bygger på de erfarenheter som studieresans deltagare gjort och på de delrapporter som
de själva har författat, framhävs detta i föreliggande kapitel genom att genomgående referera till dem i
kapitlet som ”resedeltagarna”, ”rapportförfattarna” eller enbart ”författarna.”
Lärdomarna är sammanfattade tematiskt genom att utgå från sådana aspekter av samverkan som är
mer eller mindre gemensamma för de sektorsspecifika samverkansområdena. Det bör understrykas att
de slutsatser som presenteras inte är rangordnade eller följer någon särskild prioritering.

7.1.1 Vad avses med tvärsektoriell samverkan?
Tvärsektoriell samverkan har på senare år blivit en allt viktigare politisk strategi för att lösa nya och
komplexa problem i den moderna välfärdsstaten på ett effektivt sätt som också tar hänsyn till
medborgarnas förväntningar och krav (Hjern, 2007). Inom den samhällsvetenskapliga forskningen
beskrivs samverkan som det som sker när två eller flera enheter gemensamt försöker hitta
gemensamma lösningar på ett problem som de var för sig inte kan åstadkomma (Augustinsson 2010),
eller som den process i vilken olika samhällssektorers organisationer delar på resurser, utbyter
kunskap och kompetenser (Axelsson och Bihari Axelsson 2007). Inom svensk förvaltning avses med
samverkan den dialog och samarbete som sker mellan självständiga och sidoordnade samhällsaktörer
för att samordnat uppnå gemensamma mål (Regeringens skrivelse, 2009/10:124, s. 89). I Sverige
ingår idén om ökad samverkan som en del av de förändringar som skett inom svensk
förvaltningspolitik på senare år. Utbyte och samarbeten mellan olika myndigheter och med andra
samhällsaktörer anses vara ett bättre alternativ till tidigare modellers ”stuprörstänkande” som inte
längre anses fungera effektivt för styrning och beslutsfattande i dagens komplexa samhälle.20 För
krisberedskapsområdet innebär den svenska förvaltningsmodellens utformning att en fungerande
samverkan är en förutsättning för god krishantering.

20

Statsvetenskaplig forskning beskriver detta som att man i förvaltningspolitiken gått från den
historiska centralstyrningen till en samtida mer interaktiv eller nätverksstyrning (Hedlund och Montin
2009).
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Inom området krisberedskap har tvärsektoriell samverkan funnits vara särskilt viktigt för att bäst
kunna möta oväntade och komplexa kriser när de uppstår. Ovan nämnda idéer om samverkan speglas
i Proposition (2005/06:133) Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle, och regleras i Förordning
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap i vilken det uttrycks att myndigheter skall samverka
och stödja varandra vid en krissituation (5 §). I samma förordning inrättas också så kallade
samverkansområden med ett särskilt ansvar för att samverka …[f]ör att främja en helhetssyn i
planeringen för krisberedskap och höjd beredskap…(8 §). Det geografiska områdesansvaret är också
centralt i sammanhanget då det syftar till att säkerställa att tvärsektoriell samverkan mellan aktörer på
olika nivåer sker. Detta ansvar ligger därför på kommunerna för den lokala nivån, på länsstyrelserna
för den regionala nivån och ytterst på regeringen för den nationella nivån. Länsstyrelserna ska i
enlighet med områdesansvaret ”vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som
exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella nivån” (Ibid § 7). Kommunerna
ska samordna sin verksamhet för att förebygga kriser och samordna resurser både internt inom
kommunen och externt med andra kommuner.21 Tvärsektoriell samverkan innebär alltså i
sammanhanget såväl större möjligheter och ökade resurser för de olika aktörerna i
krisberedskapssystemet, men också stora utmaningar och ett ökat beroendeförhållande mellan dem.

7.2 Lärdomar från studieresan för tvärsektoriell samverkan i
Sverige
7.2.1 Samverkanskonstellationer i teori och praktik
Samverkan kan ske i nätverk mellan många olika aktörer i samhället. Detta kan ske mellan olika
myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, men också mellan stat, näringslivet och det så
kallade civila samhället. Samverkan kan ske genom institutionaliserade avtal eller vara av en mer
improviserad natur. Som delrapporterna har beskrivit så spelade det amerikanska civilsamhället en
viktig roll i hanteringen av orkanen Sandy. Intrycket bland studieresans deltagare är att USAs
civilsamhälle har en mer framträdande roll, inte bara i krisberedskapen, utan i samhällslivet i stort
jämfört med i Sverige. Man går i USA också mot ett ännu mer holistiskt grepp som involverar alla
samhällets aktörer, en ansats som brukar kallas ”whole of community” eller ”whole of society.”22
Enligt rapportförfattarna är privat-offentlig samverkan i Sverige inte lika utvecklat, även om
tendensen tycks vara denna också här (Lindberg and Sundelius 2011), vilket kanske är en delvis logisk
följd när den svenska offentliga sektorn till stora delar har privatiserats de senaste decennierna.
7.2.1.1 Myndigheter emellan
I USA är Federal Emergency Management Agency (FEMA) den samordnande myndigheten för
landets krishantering och återuppbyggnad. Studieresans deltagare observerade att den modell för
operativ krisledning som tillämpas i USA, National Incident Management System (NIMS), möjliggör
samverkan både horisontellt mellan myndigheter och privata aktörer samt vertikalt från den lokala till
den federala nivån.23 Emedan systemet skapar förutsättningar för tvärsektoriell samverkan, skedde
detta i begränsad omfattning under orkanen Sandy då systemet i praktiken inte tycks ha varit vara
särskilt flexibelt. Det föranleder författarna att dra slutsatsen att ett sådant standardiserat krissystem
Detta ansvar regleras också i Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544).
22 Dessa begrepp kan sägas ingå i den ovan nämnda nätverksstyrningsmodellen inom vilken offentliga
aktörers vertikala och horisontella samverkan kompletteras med privata aktörer från företag,
föreningar och organisationer (jfr. Lindberg och Sundelius, 2011:1297).
23 NIMS är ett exempel på en ledningsmodell som generiskt brukar kallas Incident Command System
(ICS).
21
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torde underlätta det tvärsektoriella samarbetet vid en kris, eftersom rollerna är fastställda inom ramen
för detta system, men för att diskutera ett sådant systems, eller delar av det, användbarhet för en
svensk kontext bör man ta hänsyn till en mängd faktorer som relaterar till övergripande aspekter som
lagrum och politisk organisation, liksom till mer detaljerade frågor om kommando, drift, planering,
logistik, ekonomi och administration.
Rapportförfattarna har uppmärksammat att man i hanteringen under orkanen Sandy samverkade med
landets militära styrkor. I USA står de federala styrkorna samt delstaternas nationalgarden som till
FEMA:s förfogande för att till exempel hjälpa till med röjningsarbete, reservkraft och logistik. Även om
lagstiftningen för inrikes militära insatser ser annorlunda ut i Sverige, föranledde studieresan
författarna att fundera på hur man bättre skulle kunna samverka med den svenska militären i händelse
av kris och särskilt när det inte finns tid att invänta svar på en formell förfrågan. I ljuset av att det inte
längre finns allmän värnplikt i Sverige torde de mänskliga resurserna vara färre och därför inte så
snabbt tillgängliga. Svensk militär är idag mer inriktad på att stödja internationella insatser även om
man deltar i delar av samverkansområdenas arbete genom att delta i övningar och annat. Finns det
lagrum och möjligheter att utöka samverkan med militären?
Resedeltagarna noterar att i USA är många offentligt och privat anställda förutom sina ordinarie
arbetsuppgifter också tränade i att kunna ta ansvar för andra arbetsuppgifter i kris. Detta var fallet till
exempel på krisberedskapsmyndigheten FEMA, New Yorks lokaltrafik MTA och det privata
energibolaget Con Edison. Denna mångfald av förmågor utgör en extra personell resurs som bidrar till
minskad sårbarhet och ökad robusthet i det amerikanska krishanteringssystemet. Utöver detta har
FEMA också avtal med gräns- och tullmyndigheterna om att tillfälligt kunna anställa deras personal
som resurser i krishanteringen om det skulle behövas. Ett sådant flexibelt system, där många olika
personer kan utföra många olika uppgifter förutom det de är satta att göra, borde vara användbart
också i Sverige. Frågan är vilka de resurser är som faktiskt kan avsättas och hur man fördelar dessa?
7.2.1.2 Mellan stat och marknad
Inom ramen för det amerikanska krisberedskapssystemet finns på regional och lokal nivå operativa
katastrofhanteringscentra eller samordningscentraler (Emergency Operations Centers). Dessa kontor
samlar inte bara olika myndigheter utan olika privata aktörer för att samordna olika resurser och
skapa samlade lägesbilder. Avsikten med detta är att både offentliga och privata resurser snabbt ska
kunna mobiliseras och fördelas enligt behov. Resedeltagarna fick intrycket att sådana centrum
fungerade bra under orkanen Sandy, men lyfter ändå vissa farhågor med modellen. I de amerikanska
delstaterna kan det finnas hundratals kommuner och counties med varsitt centrum som har lokalt
specifika aktörer och ledningsstrukturer. Författarna menar att det i vissa situationer, om många
samordningscentraler på både regional och lokal nivå är berörda, kan vara svårt att kommunicera,
skapa samlade lägesbilder och veta vilket kontor som har ansvaret. Icke desto mindre är denna
samverkansmodell som inkluderar representanter för privata företag och organisationer och på så vis
disponerar både offentliga och privata resurser i händelse av kris, något som för svenska förhållanden
kan diskuteras. Hur kan de samverkansformer som redan idag sker på lokal och regional nivå mellan
det offentliga och privata kompletteras? Författarna menar att ett alternativ kunde vara att utveckla ett
tydligare gemensamt ramverk så att alla myndigheter inom sitt verksamhetsansvar, åläggs ansvar att
etablera kontakter med lämpliga privata aktörer. På det hela taget menar rapportförfattarna att
formerna för samverkan i Sverige bör utvecklas ytterligare.
I Sverige är nätverket ”VAKA – Nationell vattenkatastrofgrupp” e empel på en sådan
institutionaliserad tvärsektoriell samverkan. VAKA bildades av Livsmedelsverket och består av
representanter från dricksvattenproduktion, miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst
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för att stödja olika privata och offentliga aktörer involverade i dricksvattenkatastrofer.24 Ett annat
svenskt tvärsektoriellt samverkansforum är det som sedan 2005 finns i den finansiella sektorn som
kallas den Finansiella sektorns privat-offentliga samverkan (FSPOS). Genom övning, kartläggning och
informationsdelning ska FSPOS verka för att stärka den finansiella infrastrukturen.25
7.2.1.3 Allmänheten och frivilligresurser
Författarna noterar att i orkanen Sandy var allmänheten och frivilligorganisationerna väldigt
engagerade i alla faser av katastrofen, och att Sverige borde kunna lära av detta. När det värsta händer
engagerar sig emellertid också i Sverige olika föreningar och frivilliga medborgare, vilket till exempel
var fallet under stormen Gudrun. Detta bekräftar vad den internationella forskningen visar, nämligen
att de flesta människor i ett samhälle tenderar att samlas och samarbeta för att hantera olika kriser,
oavsett vilken position eller roll man har i samhället.26
I Sverige finns frivilliga försvarsorganisationer som har särskilda uppdrag i samverkan för samhällets
krisberedskap. Så kallade Frivilliga resursgrupper (FRG) som organiserar frivilliga medborgare med
särskilda kunskaper eller som bara vill utgöra en hjälpande hand i kris, finns idag i nästan hälften av i
landets 290 kommuner.27 Lokalt kan även andra organisationer vara inkluderade i
krisberedskapsarbetet, till exempel idrottsföreningar. Vissa frivilligorganisationer har specifika
ansvarsområden, exempelvis den ideella organisationen Blå Stjärnan som på uppdrag av
Jordbruksverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, länsstyrelser, kommuner och näringslivet sörjer för
djurskyddet vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba jordbruk
och djurliv. Författarna noterar att förhållandet mellan myndigheter och frivilligorganisationer
emellertid tycks vara mer utvecklat i USA jämfört med Sverige. De menar att detta baseras på
föreställningen om att statens reguljära resurser inte räcker till vid större och/eller mer utdragna
kriser. Organiserade frivilliga blir ur detta perspektiv en nödvändig förstärkningsresurs. Som exempel
nämns att läkarstudenter i det av orkanen Sandy drabbade området användes som extrapersonal i
evakueringarna. Ett annat exempel är krisberedskapsmyndigheten FEMA som kallade in
medlemmarna i sina respektive ”corps” inom ramen för tillfälliga anställningar. Resedeltagarna fick
intrycket av att frivilligresurser var inte bara en accepterad utan en naturlig och förväntad del av
samhällets krishantering. Frivilligorganisationer i USA tycks ha en självskriven plats och identitet i
krisberedskapen, särskilt på de områden där det offentliga systemet är som svagast. Här visade
frivilligorganisationerna prov på en självständig förmåga att utföra olika arbetsuppgifter.
Skulle man i Sverige kunna genomföra någon form av inom- och tvärsektoriell behovsanalys för att
identifiera det svenska krisberedskapssystemets svaga länkar och tillsammans med olika
frivilligorganisationer diskutera hur man kan komplettera varandra? Sådan samverkan skulle göra
skillnad. Författarna anser att det är nödvändigt att komma till insikten om att även andra aktörer än
myndigheter kan göra nytta före, under och efter en kris, och att samarbete är centralt. För att
samverkan ska lyckas när det värsta väl händer bör den emellertid vara redan etablerad och samkörd.
Att improvisera när krisen väl är ett faktum torde inte vara optimalt. Beredskap bör skapas i förväg,
inte minst gemensamma övningar. En annan aspekt är naturligtvis att säkerställa att
frivilligorganisationerna har ”rätt” kompetens, metoder, arbetssätt och anpassade resurser som gör att
de kompletterar krishanteringen.
http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Beredskap-/VAKA/
http://www.fspos.se/
26 Detta fenomen av social sammanhållning och samarbete i katastrofer brukar benämnas therapeutic
community (Fritz 1961), altruistic community (Barton 1969) eller community of suffering (OliverSmith 1986). De självorganiserande hjälpgrupper som brukar uppstå kallas också emergent citizen
groups (Quarantelli and Dynes 1977; Neal 1984; Stallings and Quarantelli 1985).
27 http://www.dinsakerhet.se/Din-krisberedskap/Frivilliga-resursgrupper/ (2012)
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När det kommer till de så kallade ”spontanfrivilliga” som ofta dyker upp på katastrofscenen för att
hjälpa till, är de av uppenbara skäl svårare etablera samverkan med i förväg. Svenska myndigheter
tycks också snarare fokusera på att stödja drabbade individer, till exempel genom en utökad
socialtjänst, än att involvera frivilliga som resurser för att stödja andra drabbade. De förra torde dock
utgöra en viktig resurs och som dessutom skapar förutsättningar att anpassa insatsen till det faktiska
behovet. Civilförsvarsförbundet har redan en metod för att effektivt ta emot och organisera
spontanfrivilliga. Kan man ta använda denna modell för att utveckla samverkan med de medborgare
som kan och vill hjälpa till i kris?
Rapportförfattarna föreslår att det ytterligare bör utredas hur frivilligresurser skulle kunna integreras
på ett mer organiserat sätt för att utgöra stöd till lokala och regionala krisberedskapsaktörer. Detta
skulle kunna ske genom avtal mellan kommuner eller centrala myndigheter med olika organisationer.
Tidigare fanns exempelvis beredskapspoliser i Sverige. De var tränade och utbildade, och anställdes
tillfälligt i händelse av en kris för att hjälpa till med röjning, räddningsinsatser och andra uppgifter.
Beredskapspolisen avvecklades emellertid efter regeringsbeslut 2010. Författarna lyfter frågan
huruvida det i Sverige idag finns det någon motsvarande resurs som vid behov och med kort varsel kan
kallas in som en sådan nationell extraresurs för krishantering?
7.2.1.4 Samverkan med laga kraft eller på frivillig basis
Ökad privatisering av samhällssystem som är avgörande i samband med stora händelser ställer större
krav på avtal, direktiv och lagstiftning, eftersom det berör ansvarsfrågan. Huruvida
ansvarsfördelningen borde lagstadgas eller avtalas är en viktig aspekt som berörts av resedeltagarna.
Sverige har till skillnad från USA inga undantagslagar i kris som möjliggör omfördelning mandat och
som alla måste foga sig i. När det kommer till tvärsektoriell samverkan mellan olika samhällsaktörer i
Sverige är det därför principiellt intressant att finna frivilliga samverkansformer mellan dessa som
gagnar krisberedskapen och -hanteringen.
I USA kunde finansdepartementet gå ut med rekommendationer till bankerna att påskynda
utbetalningar som låg i bankernas system, vilket de också gjorde innan orkanen Sandy för att förenkla
tillgången till en god likviditet i området. En sådan åtgärd har ingen motsvarighet i det svenska
systemet, men förtjänar kanske att analyseras. En annan möjlig åtgärd för att underlätta krishantering
skulle vara att företag möjliggjorde uppskov med att betala räkningar. Oavsett åtgärd torde liknande
behov kunna uppstå vid en svensk katastrof, vilket motiverar fortsatta diskussioner på området.
I sammanhanget kan det vara värt att lyfta fram ett exempel på att marknadskonkurrens kan
omvandlas till frivillig samverkan, såsom sker i den svenska energisektorn där vanligtvis
konkurrerande privata aktörer samverkar sinsemellan och i nära samarbete med Svenska Kraftnät.
Denna samverkan kallas elsamverkan och syftar till att företagen ska kunna bistå varandra i
förebyggandet av avbrott, men också att de ska hjälpa varandra med resurser om ett allvarligt avbrott
sker. Elsamverkan har etablerat en elsamverkansportal som ägs av Svenska Kraftnät 28 och samarbetar
sedan flera år med Sveriges Radios lokalradiostationer för kommunikation med allmänheten. Det
tidigare nämnda FSPOS är också ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata
näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn.

28

Portalen kallas för SUSIE (Samverkan Under Störning i Elförsörjningen) (www.elsamverkan.se).
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7.2.1.5
Vem betalar?
Till skillnad från i USA och i andra länder finns i Sverige inga undantagslagar som skapar omedelbara
möjligheter för automatisk förstärkning och omfördelning av mandat och resurser. I linje med
ansvarsprincipen ligger finansieringsansvaret kvar hos respektive aktör. I Sverige finns dock
möjligheten för kommuner att söka ersättning för räddningstjänstkostnader som överstiger
kommunens självrisk. När det gäller förstärkningsresurser så har MSB vid några tillfällen, på
motsvarande sätt, flyttat förstärkningsresurser närmare det område som befaras komma att drabbas
av till exempel översvämningar. Detta fungerar bra när resursen väl behövs. Risken är möjligen, om än
försumbar i sammanhanget, att kommunerna avstår från egen beredskapsplanering eftersom man vet
att MSB finns där och kan bidra med förstärkningsresurser. Frågan som författarna ställer sig efter
studieresan är huruvida det i Sverige finns behov av ett system som kan täcka andra kostnader än det
som kan hänföras till räddningstjänst? 29
7.2.1.6
Vem bär ansvaret?
En fråga som genomsyrar delrapporterna är frågan om ansvar, men också den om aktörernas
flexibilitet i kris. Resedeltagarna har observerat att under orkanen Sandy agerade
krishanteringsaktörerna ofta mer problemorienterat än med hänsyn till lagboken. Författarna
återkommer genomgående till frågan om att kunna, våga och ha förmåga att göra det som behövs, inte
bara det som står i instruktionen. Man observerade att det under orkanen Sandy förekom en del
överlappningar och gränsöverskridningar mellan de politiska ansvarsområdena och de administrativa.
I vissa fall fördelades resurser mellan de drabbade områdena utifrån politiska kriterier mer än andra.
Författarna tolkar denna tendens som ett symboliskt uttryck för att hur man i det amerikanska
samhället värderar den politiska förmågan att visa handlingskraft, vilket gör det frestande för politiker
att ”synas” i katastrofer genom att lösa resurs- och logistikproblem. Det kan också i detta specifika fall
ha haft att göra med det faktum att orkanen inträffade mitt under den amerikanska
presidentvalskampanjen. Även om detta kan ha överskridit deras formella befogenheter tycks det ha
löst flera problem och varit uppskattat bland de drabbade medborgarna. Ett annat exempel på politisk
närvaro i krisberedskapsplaneringen efter orkanen Sandy var att man efter kritik mot en plan som
tagits fram i samverkan inom ett Office for Emergency Management har lokala politiker beslutat att
från och med nu måste alla planer godkännas i motsvarande kommunfullmäktige innan de kan
fastställas. Författarna understryker att det nuvarande svenska systemet bygger på en
ansvarsfördelning mellan många olika aktörer där ingen enskild myndighet eller person har något
operativt helhetsmandat.
Frågan om den enskildes [medborgarens] ansvar tas också upp av rapportförfattarna som noterar att i
USA är det lagstiftat att den enskilde medborgaren ska ombesörja att i en katastrof kunna klara sig i 72
timmar utan hjälp. I Sverige grundar sig Lagen om skydd mot olyckor på principen att den enskilde
har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom, emedan samhället har ansvar för att ge
individen förutsättningar att hantera sin egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att utsättas för
skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt och individen ska kunna räkna med akut hjälp och
stöd vid en svår olycka. Var den enskildes ansvar börjar och det offentligas ansvar tar vid finns inte
reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är alltså delvis
beroende av händelsen och framför allt hur den egna förmågan ser ut. Trots en mängd utmaningar
med detta, kan man ändå konstatera att det i lagen finns utrymme för flexibilitet i systemet. Var
gränserna går och hur man kan tydliggöra dem bör man diskutera vidare.
Redovisning av uppdrag angående statlig ersättning till kommuner för arbete inom samhällets
krisberedskap (2012)
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https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Rakel/Nyheter_och_kalender/Missiv%20med%20r
apport%20samverkansbidrag.pdf
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Frågan om ansvar, ansvarsutkrävande och ansvarsfrihet tenderar att bli central när något har gått fel,
men oavsett utkomst är det viktiga frågor att diskutera i sammanhanget, huruvida man kan utkräva
ansvar av en frivilligorganisation, av ett företag eller av den enskilde medborgaren som bidrar till
samhällets beredskap och krishanteringsförmåga.

7.2.2 Kommunikation i och för samverkan
Kommunikation är som en meningsskapande process en grundläggande dimension av allt samhällsliv
och är särskilt centralt i kris när stora värden står på spel. Vid en katastrof är det avgörande att
kriskommunikationen fungerar, att alla som drabbats eller riskerar att drabbas nås av tillförlitlig
information och kan förmedla information (Olofsson 2008). Hur kommunikationen sker och vad som
kommuniceras mellan krishanteringsaktörerna och med allmänheten är präglat av en mängd faktorer i
allt från form och mål med kommunikationen (Olsson kommande) till interorganisatoriska relationer
och kulturella mönster på varierande nivåer i olika krisberedskapssystem (Deverell and Olsson 2011;
Eriksson 2011; Olsson 2013).
I delrapporterna har författarna framhållit att förberedelser är A och O för att säkerställa en kvalitativ
kommunikation i en kris, både internt inom och mellan myndigheter i olika sektorer, och externt med
allmänheten och näringslivet. Till detta kan tilläggas vad kommunikationsforskare också ser som
nödvändigt för att möta multidimensionella kriser i ett förändrat medielandskap där
medborgarjournalistik, bloggar och andra sociala medier sprider både ogrundade rykten och saklig
information gränslöst och snabbt, nämligen att utveckla förmågan att kommunicera både mer
improvisatoriskt och interaktivt för att nå ut med kvalitativ information (jfr Eriksson, 2011).
7.2.2.1
Operativ kriskommunikation, lägesbilder och språkförbistringar
Resedeltagarna blev informerade om de operativa beslutsödssystem som användes av olika aktörer
under orkanen Sandy. Författarna konstaterar att behovet av att skapa tvärsektoriella samlade
lägesbilder finns också i Sverige, inklusive för de aktörer som inte primärt berörs av en kris.
Exempel på i Sverige redan existerande modeller för operativ kommunikation är KrisSam som är
Kronobergs läns informationssystem för samverkan mellan offentliga aktörer i länet. KrisSam
användes senast vid stormen Gudrun 2005 med goda resultat, mycket tack vare samverkansövningar
men också erfarenheterna från flodvågskatastrofen i Sydostasien veckorna innan. 30 Utöver detta
regionala exempel kan nämnas verktygen för nationell kommunikation mellan krishanteringaktörer
som till exempel WIS, det webbaserade informationssystem som MSB tillhandahåller, och Rakel,
kommunikationssystemet för samverkan och ledning. För att kommunicera med allmänhet och
massmedia finns ju också redan det webbaserade Krisinformation.se som förmedlar information från
myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Sedan
mars 2013 har Sverige också ett nationellt nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser,
11313, dit allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även
ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra myndigheter.
Studieresans deltagare noterar problemen under orkanen Sandy med att olika i krishanteringen
involverade aktörer talade olika ”språk” och samverkan försvårades. Med språk i detta sammanhang
avses terminologi, alltså ett fackspråk. Fackspråk är en logisk effekt av kunskapsspecialiseringen inom
Länsstyrelsen i Kronobergs län (2005-05-30) Utvärdering av krishanteringsarbetet efter orkanen
GUDRUN i Kronobergs län vintern 2005
(http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Krishantering/
Rapportkrishanteringsarbetet.pdf)
30
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ett område. Det är som sådant mer eller mindre nödvändigt eftersom det förenklar intern
kommunikation – varje begrepp har en precis innebörd som inte behöver förklaras ytterligare för den
som talar samma språk. Detta kan vara en styrka särskilt när det är kris och det inte finns tid för
förklaringar. Problem kan givetvis uppstå när människor ska samarbeta utan att helt eller delvis
behärska samma terminologi. Samma ord kan ha helt eller delvis olika innebörd. Apropå terminologi
kan till e empel nämnas att de i sammanhanget centrala begreppen ”samverkan”, ”samarbete” och
”samordning” ibland tycks användas nästan synonymt, och ibland används med olika innebörd,
beroende på vem det är som använder dem och när.
Språkförbistringar kan man oftast lösa med lite god vilja att kommunicera, men de kan fortfarande
vara ett allvarligt hinder för samverkan i en kris med tidsbrist och hög osäkerhet. Författarna menar
att detta också kan vara ett problem mellan olika nivåer och sektorer i det svenska
krisberedskapssystemet som kan behövas ses över. För att förekomma sådana språkförbistringar ser
man att kontinuerlig tvärsektoriell samverkan, övning och dialog i vardagen torde skapa gemensamma
referensramar för vad man menar med specifika begrepp. På så vis skapar man goda förutsättningar
för att kriskommunikationen kan fungera effektivt.
7.2.2.2
Kvalitet, effektivitet och tajming i kommunikation med allmänheten
Resedeltagarna fick ta del av de amerikanska myndigheternas erfarenheter av att försöka
kommunicera med allmänheten, varav de viktigaste var de utmaningar man haft med att
kommunicera kvalitativ och tydlig information till avsedd målgrupp över tid. Detta blev särskilt svårt
över tid och under så kritiska förhållanden. Situationer som präglas av påfrestningar, stress och
osäkerhet och där information saknas eller motstridig kan bli en grogrund för ryktesspridning och
desinformation. I den mån man under orkanen Sandy lyckades hantera detta, var det mycket tack vare
den offentliga-privata samverkan som redan innan planerats för och som också tog form genom både
personliga kontakter och i de konkreta samverkansituationerna. Sannolikt finns i Sverige stora lokala
variationer när det kommer till denna fråga.
Vem bär ansvaret för den strategiska kommunikationen? När många aktörer är inblandade kan detta
skapa många budskap som enskilt för sig kan vara korrekta men tillsammans kan vara motstridiga
eller åtminstone inte entydiga. Varje myndighet dessutom har sina egna kanaler för sina respektive
målgrupper. Samverkansforumen kan dock verka för att samordna de olika budskapen. En annan
aspekt som tas upp av författarna är frågan om tajming för att kommunicera. Det är en svår
balansgång mellan att utfärda bra prognoser och förvarningar och att inte i onödan varna för allvarliga
händelser. Onödiga förvarningar och felaktiga prognoser kan leda till ödesdigra beslut och förtroendet
för avsändaren av budskapet riskerar att urholkas om man ständigt ropar ”vargen kommer.”
En fråga som relaterar till effektivitet är de möjligheter att skapa kvalitativ masskommunikation under
extrema påfrestningar som ny teknologi medför. Författarna föreslår till exempel att man utreder
möjligheterna till att skapa ett nationellt kommunikationssystem riktat till mobilanvändare inom ett
visst område, vilket relaterar till frågan om den lagändring om att få tillgång till mobiltelefonuppgifter
som SOS Alarm kräver för att snabbt kunna meddela allmänheten via sms om allvarliga olyckor eller
kriser inträffar.31 Man framhåller att Sverige rent kommunikationsteknologiskt är på framkanten.
Exempel på detta är att digital utrustning till stor del har ersatt den analoga, och att kopparledningar
(som är ett bekymmer i översvämningar) ersatts med fiberoptik. Teknikens utveckling, och inte minst
de sätt på vilka man kopplar ihop olika högteknologiska tekniker i komplexa interdependenta system,
kan emellertid skapa nya sårbarheter som vi ännu inte kan förutse. Hur hanterar vi sådana
utmaningar?
31

http://rod.se/sos-vill-sp%C3%A5ra-mobilanv%C3%A4ndare (2013-11-07)
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7.2.2.3
Det nya medielandskapet
Rapportförfattarna noterar att vi lever i ett nytt kommunikationslandskap, också när det värsta
händer. Så kallade sociala medier präglar inte bara vår privata kommunikation utan i allt högre grad
offentliga sektorns och näringslivets kommunikation med medborgare och kunder respektive. Under
orkanen Sandy försökte krishanteringsaktörerna dra nytta av sociala medier för strategisk
kommunikation. Studieresans deltagare konstaterade att amerikanska myndigheter använder sociala
medier i kris i mycket högre utsträckning än motsvarande svenska organisationer, även om
utvecklingen snabbt går åt detta håll också här (jfr Eriksson, 2011:196). Sociala medier möjliggör en
interaktiv och dialogorienterad kommunikation och används både för att massivt kommunicera till
allmänheten, men även för att samla in information från allmänheten för att lokalisera var hjälp och
resurser behövs.
I Sverige finns redan exempel på detta. Svenska företag har tillämpat användningen av sociala medier i
kris, såsom SAS användning av Facebook under askmolnkrisen 2010 och SJs försök till att
kommunicera via Twitter under tågvintern 2009/2010. Inom den offentliga sektorn har Karlstads
kommun kommunicerat med allmänheten via sociala medier under vattenläckorna 2011 och 2012.
Socialstyrelsen uppmanade hösten 2009 ungdomar att vaccinera sig mot den då pågående
svininfluensan genom att använda nya medier. Vad beträffar MSB och Krisinformation.se använder
sociala medier i kombination med ”traditionella” medier för informationsinhämtning för att skapa en
samlad och situerad lägesbild som hela tiden uppdateras. Denna utgör utgångspunkt för MSBs
samverkan med andra aktörer för att möta de behov som kontinuerligt uttrycks av allmänheten genom
sociala medier. MSB stödjer också andra myndigheter med att göra medieanalyser (av både sociala och
traditionella medier).
Författarna ser att samtliga aktörer i krisberedskapssystemet engagemang bör fortsätta att utveckla sin
förmåga att kommunicera i det nutida medielandskapet. Sociala medier torde vara ett viktigt verktyg
för att åstadkomma dubbelriktad och dialogbaserad kommunikation, även om så kallade traditionella
medier fortfarande torde utgöra en viktig informationskälla för allmänheten. En viktig utgångspunkt
är därför, menar författarna, att se allmänheten som en tillgång och inte en belastning i händelse av en
kris. I användandet av sociala medier för kriskommunikation är det inte nödvändigtvis slutanvändaren
av informationen som står i fokus. Snarare är det alla tänkbara förmedlare av viktig information som
är minst lika viktiga. När det gäller insamling av information från sociala medier bör krishanterare lära
sig att sortera informationsflödet och vara försiktig med att agera enbart på basis av några tweets. Icke
desto mindre kan sådana kommentarer utgöra en del av beslutsunderlaget. En annan aspekt som bör
understrykas i sammanhanget är att en aktiv användning av sociala medier också skapar specifika
förväntningar i kommunikationsflödet som man måste bara beredd att hantera och avsätta resurser
för att möta.

7.2.3 Tid, plats, form och fokus för samverkan
Som beskrivits ovan gav studieresan deltagarna inblick i många av de förutsättningar för tvärsektoriell
samverkan som skiljer sig mellan USA och Sverige. Nedan följer ytterligare aspekter som inte
utvecklas lika detaljerat i delrapporterna, men som likväl är viktiga lärdomar. Vissa av dessa lärdomar
är särskilt intressanta att diskutera i relation till premisserna för det svenska krisberedskapssystemet,
alltså de ordinarie förvaltningsstrukturerna, det geografiska områdesansvaret och ansvarsprincipen.
7.2.3.1
Tidsaspekter
 I USA började samverkan redan i ”före-skedet.” Författarna vill studera vilka möjligheter som
finns i Sverige att mer aktivt involvera privata aktörer i krishanteringssystemet redan i det
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förebyggande och förberedande stadiet. En sådan studie skulle också kunna utgöra underlag
för hur frivilligorganisationerna på ett effektivt sätt kan infogas i utvecklingen av civilt försvar.


Studieresans deltagare fick intrycket att i USA är beslutsprocessen kortare, och att
beredningen av beslut inte nödvändigtvis är komplett utan snarare ”tillräckligt god.”
Författarna menar att den svenska perfektionismen eller rädslan för att göra fel borde
diskuteras mer.

7.2.3.2
Samlokalisering
 Många av krishanteringsaktörerna under orkanen Sandy samverkade inte bara via
telefonkonferenser utan också fysiskt i det av de arbetade under samma tak, vilket bidrog till
att på ett ganska naturligt sätt skapa samlade lägesbilder som hela tiden kunde aktualiseras i
takt med att situationen förändrades. Detta ser rapportförfattarna som en fördel och anser att
detta bör diskuteras mer. I Sverige finns samverkanskonferenser som hålls mellan olika
myndigheter på telefon i händelse av kris som bidrar till detta, men de har sina begränsningar.
Samlokalisering av samverkande aktörer har inte tidigare varit särskilt utbrett i det svenska
krishanteringssystemet. Ett exempel är dock det så kallade Certushuset, eller Trygghetens Hus
som det också kallas i Östersund, där polis, räddningstjänst, ambulans, SOS-Alarm,
åklagarmyndigheten sedan ett par år tillbaks gemensamt huserar i Arméns gamla lokaler, med
en uttalad avsikt om att på så vis åstadkomma god samverkan.32 Ett annat exempel är
Program för samverkan, Stockholmsregionen. Det bör understrykas att dessa svenska exempel
handlar om samlokalisering i vardagen, och inte utgör ett exempel på samlokalisering enbart i
kris som i det amerikanska exemplet med Emergency Operations Centres. Tanken är
emellertid att det första ska underlätta det andra om och när det värsta händer.
7.2.3.3
Stödresurser
 I USA tycks de så kallade Incident Management Teams ha fungerat mycket väl som
stödresurser under orkanen Sandy. USA har 28 Urban Search And Rescue-team av vilka två är
INSARAG-certifierade33 för internationella uppdrag. I Sverige finns motsvarande i form av
Stödstyrkan och räddningsgrupperna Swedish International Fast Response Team - Urban
Search And Rescue (SWIFT/USAR), men båda är endast avsedda för utlandsuppdrag.
Författarna anser att man bör diskutera vidare huruvida dessa skulle kunna användas också i
inrikes katastrofer som stödstyrkor till blåljussektorn, och på så vis skapa synergieffekter
mellan nationella och internationella stödresurser.


Författarna noterar att mänskliga resurser med kompetens och kunskap är centrala i en kris,
men det är inte alltid så att rätt person är på rätt plats när det värsta händer. Författarna
menar att en pool bestående av kompetenta personer som kan skickas till en katastrofplats för
bedömning och stöd till lokala aktörer vore en intressant modell att finansiera. Idag finns
visserligen ett system med sakkunniga som kan engageras som expertresurser, men att det är
ett dilemma huruvida man ska satsa statliga resurser på en sådan kompetenscentralisering
eller bidra till att stärka de lokala förmågorna istället. Det redan nämnda VAKA-nätverket är
också goda exempel på hur man snabbt och effektivt kan identifiera relevanta experter som
kan behövas i kris.

http://www.tjugofyra7.se/Documents/Tjugofyra7%20pdfer/Tjugofyra7_Nr_04_2009.pdf
International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) är ett nätverk under FN:s paraply som
arbetar med standardisering och metodutveckling för bättre samordning vid internationella
jordbävningsinsatser.
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Resedeltagarna noterar att i USA är vissa medborgare rustade för andra arbetsuppgifter än sin
sedvanliga profession genom att i förväg ha fått olika slags beredskapsutbildningar. Ett
exempel är att eftersom advokater i den akuta fasen av en kris är mindre nödvändiga som
profession, så kan de då istället arbeta i någon organisations kundtjänst och på så vis stödja
krishanteringsarbetet.



I städer med utbyggd kollektivtrafik tenderar andelen privata fordon vara relativt lågt. När det
kollektiva transportsystemet drabbas eller stängs ner i en katastrof som orkanen Sandy,
uppstår transportproblem, inte minst för sjuktransporter. Författarna menar att det måste
utvecklas beredskap för att hantera transporter, och särskilt sjuktransporter, med andra
färdmedel i betydligt större omfattning än normalt.



En annan resurs i krissammanhang är tillgången till personliga sociala nätverk utanför
formella rollfördelningar. Enligt studieresans deltagare var detta en viktig komponent för
krishanterare under orkanen Sandy och en lika viktig resurs i det svenska
krisberedskapssystemet. Detta betraktas emellertid sällan som en stödresurs i formella termer,
kanske just därför att det är så svårt att institutionalisera dem. De är ju trots allt personliga
och således avhängiga enskilda individer, vilket skapar en viss sårbarhet. Samtidigt är de
viktiga tillgångar när de går att använda för att lösa oväntade problem. Hur man kan betrakta
detta som en resurs och inte ett problem är något som författarna önskar en fortsatt
diskussion om.



I USAs krisberedskapssystem lagras materiella stödresurser som fordon, tält, mat och
ledningsstolpar i de olika delstaterna. Författarna menar att detta inte sker i samma
utsträckning i Sverige för närvarande, men att detta borde diskuteras. Beredskap med
nationella stödresurser är nödvändiga även i Sverige, vilket rapportförfattarna understryker:
”Ansvars-, likhets- och närhetsprincipen i all ära, men när den stora krisen
drabbar den lilla kommunen kommer den att behöva hjälp [med externa
stödresurser]!” (s.38)

7.2.3.4
Evakuering och uthållighetsplanering
 Vid amerikanska sjukhus finns detaljerade riktlinjer för hur sjukhusen ska planera evakuering
och uthållighet i händelse av kris. Det finns inte i Sverige, trots att behoven för en flexibel plan
och personalresurser är lika stort också här, enligt rapportförfattarna. En flexibel plan för
omfattande utrymningar och evakueringar bör finnas. Sådana riktlinjer skulle underlätta för
landstingen men också för andra berörda samverkansaktörer.


Ett annat planeringsbehov som identifieras av författarna är hur man bäst hanterar personer
som inte låter sig evakueras. Hur tillgodoser man sådana personers behov med en rimlig nivå
av samhällsservice under en katastrof? En sådan diskussion bör ta upp svåra etiska frågor som
huruvida det under sådana omständigheter är möjligt att upphöra med samhällsservice eller
att vidta tvångsevakuering. Vilka möjligheter finns här att samverka tvärsektoriellt?



Författarna noterar att i Sverige saknas en samlad bedömning av kommunernas förmåga att
hantera konsekvenser av omfattande och långvariga uppvärmningsavbrott, både sådana som
kan inträffa i den egna verksamheten och inom ramen för deras geografiska områdesansvar.
Etablerandet av värmestugor dit personer från särskilt sårbara grupper kan föras torde vara en
användbar modell. Här torde det finnas utrymme för tvärsektoriell samverkan.

69



Under orkanen Sandy drabbades några krishanterare också som privatpersoner, om än inte ett
så högt antal eftersom de flesta inte bodde i de mest sårbara områdena. De få som drabbades
fick emellertid stöd och hjälp, varför inga problem uppstod med att tillgodose de interna
samhällsviktiga funktionera. Enligt författarna finns i Sverige ett planeringsbehov för hur man
i händelse av kris ska säkerställa både bemanning men också personalens -och i synnerhet
nyckelpersonernas- säkerhet och tillgodose deras behov, både som professionsutövare och
som privatpersoner så att de kan prioritera sina arbetsuppgifter istället för att hantera
personliga angelägenheter.

7.2.3.5 Prioritering och kontinuitetsplanering
 Under orkanen Sandy uppstod problem med bränsleförsörjningen, vilket rapportförfattarna
anser sannolikt skulle kunna uppstå också i Sverige vid långvariga elavbrott. En erfarenhet
från stormen Gudrun var att, trots att tillgången på reservkraftaggregat var begränsad och
man blev tvungen att begära internationella stödresurser i detta avseende (CRISMART, 2010),
skapade de aggregat som faktiskt fanns något av en falsk trygghet, dels för att
bränsleförsörjningen var hotad under orkanen och dels för att reservkraftverken inte
fungerade så länge. Drivmedel för transport, uppvärmning och reservkraft är en sådan resurs
för vilket man skulle behöva åstadkomma samverkan mellan offentliga och privata aktörer i
händelse av kris. Resursen ägs och distribueras ju av privata aktörer, men då det är en central
resurs för samhällsviktig verksamhet har det offentliga givetvis intresse av att kunna
säkerställa tillgången. I Sverige har vi redan ”Styrel - Styrning av el till prioriterade användare”
som är en tvärsektoriell planeringsmetod för identifiering och prioritering av samhällsviktiga
elanvändare vid elbrist.34 Kan denna modell fungera som utgångspunkt för att diskutera
liknande utmaningar vad gäller bränsleförsörjning och andra samhällskritiska resurser, till
exempel användning av mobiltelefoni i överbelastade nät? Det har visat sig på senare tid att
mobilnäten blir överbelastade och minskar sin kapacitet när många användare befinner sig
inom ett avgränsat område, delvis som följd av en explosionsartad användning av sociala
medier och internetanvändning via mobil. Om man i kris ska använda (och uppmana
medborgare att använda) sociala medier för att kommunicera och informera sig, vad får då
dessa teknologiska aspekter för effekter på sådana strategier?
 De amerikanska myndigheter som lyckades bibehålla sin verksamhet under orkanen Sandy
hade genomfört en beredskapsplanering som omfattade hela verksamhetssystemet, inte bara
deras egna verksamheter. Författarna menar att en sådan ansats redan i planeringen inte bara
skapar robusthet i systemet, men också ett fortsatt förtroende för aktörernas förmåga att
minska sårbarheten. Förmågan att skapa förtroende och förmedla en känsla av trygghet är ju
centrala element i krishanteringen.



34

Resedeltagarna noterar att frågan om affärskontinuitet i USA i högre grad betraktas som en
central del av återhämtning- och återuppbyggnadsprocesserna än i Sverige. I USA samverkar
därför stat och marknad genom att se till att myndigheterna inte ska erbjuda sådana
stödresurser som marknaden kan tillgodose så att ”affärerna kommer igång” snabbt.
Författarna menar att kontinuitetsplanering måste vara en del av den övergripande
samhällsplaneringen, vilket av nödvändighet måste vara tvärsektoriell. Planeringen av
placering
av
samhällsviktig
teknisk
utrustning,
nyoch
ombyggnationer,
evakueringsplanering, framkomlighet bör genomföras genom tvärsektoriella risk- och
sårbarhetsanalyser, så att lämpliga beslut kan fattas och prioriteringar göras. Författarna

http://www.energimyndigheten.se/styrel
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exemplifierar detta med frågan om hur man lokalt, regionalt och nationellt bör prioritera att
underhålla vissa vägar och se till att de alltid är farbara. Ett annat exempel är det något
ensidiga fokus man efter stormen Gudrun haft på att säkra elnäten för blåst, men knappt för
risken med höga vattennivåer. Med tanke på att många av Sveriges största städer ligger vid
vatten borde detta också diskuteras i samhällsplaneringen.

7.3 Slutord
Detta kapitel har samlat de observationer och lärdomar som studieresans deltagare gjort av
tvärsektoriell samverkan och tematiserat dem så att de kan utgöra underlag för fortsatta diskussioner
inom samverkansområdenas verksamhet tillsammans med de mer sektorsspecifika lärdomarna som
står att läsa i var och en av delrapporterna. Trots väsentliga skillnader mellan amerikansk och svensk
historia,
samhällsstruktur
och
förvaltningsmodell,
liksom
risker,
sårbarheter
och
krisberedskapssystem, har studieresan varit lärorik och bidragit med många tankeställare för hur
samverkan i det svenska systemet kan förstärkas och förbättras.
Resedeltagarna är i den enkätundersökning som CRISMART genomfört eniga i uppfattningen att
studieresan som metod för erfarenhetsåterföring är en krävande, men samtidigt mycket fruktbar
sådan. Deltagarna får intryck, inblick och insikt i erfarenheter som på ett djupare och mer nyanserat
sätt komplementerar skriftliga källor. Även om det finns detaljer som kan förbättras i hur detta projekt
har organiserats och genomförts – lärdomar har gjorts även i detta avseende! – torde studieresor,
liksom de redan existerande observatörsresorna, vara en metod som med fördel kan utvecklas och
struktureras ytterligare för framtiden.
Det är i princip omöjligt att sammanfatta så många enskilda och gemensamma intryck och lärdomar
med några få ord, men om man skulle försöka kan man säga att samverkansplaneringen i allt större
utsträckning bör ske i balans mellan det offentliga och det privata, etablerade strukturer och
flexibilitet, inövade rutiner och improvisation, det formella och det informella, och mellan det värsta
och det ekonomiskt försvarbara.
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