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Nationellt forum för olycksutredning, NFO,
verksamhetsåret 2013
Verksamhet 2013
Under året har fyra möten genomförts. Värdar för mötena har varit MSB,
Vattenfall, Transportstyrelsen, och Strålsäkerhetsmyndigheten. Samtliga
organisationer utom tre har deltagit på ett eller flera möten. Som
lokala/regionala representanter för Sveriges kommuner och landsting, SKL,
har Örebro läns landsting ersatt Landstinget i Östergötland, Uppsala
brandförsvar har ersatt Norrtälje räddningstjänst och Södertälje kommun har
ersatt Täby. Inga nya medlemsorganisationer har tillkommit under året.
Årets sista möte var ett så kallat temamöte som hölls under två dagar, dag ett
som studiebesök på Forsmark och dagen efter på SSM i Stockholm. Det
övergripande temat var kärnkrafts-/strålsäkerhet. På Forsmark fokuserades på
kärnkraftsprocessen, säkerhetsfrågor/olycksutredningsprocessen samt lagring
av kärnkraftsavfall. Besöket på Forsmark inleddes med korta föreläsningar
varvat med frågor och diskussion. Därefter säkerhetsgenomgång innan vi
kunde lotsas runt i lokalerna och slutligen få spana ut över reaktorhallen. Tack
till Vattenfall för ett mycket intressant studiebesök och ett trevligt bemötande!
Dag två följdes med fortsatt strålsäkerhet på SSM förutom sedvanliga
mötespunkter.
Den grundutbildning i olycksutredning som arbetats fram av NFO och
Karlstads universitet har genomförts för tredje året i rad. Kursutvärderingarna
har överlag varit positiva. Den stora efterfrågan som tidigare år funnits på
grundkursen har gradvis minskat och en viss mättnad har uppstått vilket
inneburit att endast en kurs har genomförts under 2013. Inför nästa år
förväntas det också räcka med en kurs.
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor-kriser/Olycksundersokningar/Forum-for-olycksutredning/Utbildningar/

MSB-51.1

NFO:s hemsida finns på MSB:s webb och sköts av fortlöpande MSB. Syftet med
sidan är att informera om NFO och NFO:s aktiviteter som utbildningar,
konferenser och publikationer. Det finns även möjlighet för i NFO ingående
organisationer att informera om egna utbildningar och publikationer inom
området och att länka till sina hemsidor. www.msb.se/nfo
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En arbetsgrupp har funnits under året med uppgift att planera en konferens till
2014. Dessvärre uppstod bemanningsproblem under året då två av fyra
personer har utgått ur gruppen på grund av andra arbetsuppgifter hos sina
respektive arbetsgivare. Intresset och behovet av en konferens om
olycksutredning och lärande bedömdes dock fortsatt som stort och viktigt och
konferensen flyttas därmed fram till 2015.
Det har även funnits planer på en arbetsgrupp om samverkan kring
olycksutredning och med uppgift att arbeta fram ett generellt
samverkansdokument. Även denna uppgift skjuts fram till 2014.
NFO har under året haft besök av och diskussioner med utredaren och
utredningssekreteraren för Översyn av bestämmelserna om undersökning av
olyckor, Kommittédirektiv 2013:65. Översynen genomförs som en statlig
offentlig utredning och fokuserar främst på lagen om undersökning av olyckor
samt SHK:s verksamhet. Utöver detta ska även Trafikverkets
olycksutredningsverksamhet samt STRADA ses över. NFO och ingående
myndigheter har bistått utredarna med material.
NFO har under året varit självfinansierad, vilket innebär att var och en stått för
sina kostnader i samband med möten. Grundutbildningen genomfördes som
uppdragsutbildning via Karlstads Universitet.
Under året har följande organisationer varit verksamma inom NFO:

AkzoNobel Pulp and performance Chemicals AB
Arbetsmiljöverket
Chalmers
Elsäkerhetsverket
Försvarsmakten
KTH
MSB
Rikspolisstyrelsen
Räddningstjänsten (Uppsala kommun)
SKL Linköping (polisen)
Socialstyrelsen
SOS Alarm AB
Statens haverikommission
STF Ingenjörsutbildning AB
Strålsäkerhetsmyndigheten
Södertälje kommun
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vattenfall
Örebro läns landsting

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

PM
Datum

2014-02- 18

3 (3)
Diarienr

