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Bakgrund

Barentsrådet invigdes 1993, på initiativ av Norges utrikesminister 
Thorvald Stoltenberg. Syftet är att:

Stärka fred, stabilitet och framåtskridande genom att förbättra 
möjligheterna till samarbete över regionens gränser.

2017 - 2019 är Sverige ordförande i Barentsrådet under ledning av 
Utrikesdepartementet.



Bakgrund forts

Barentsavtalet tecknades 2008 av regeringarna i Sverige, Norge, Finland och 
Ryssland. Avtalet omfattar gränsöverskridande samarbete på områdena:

Förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer i 
Barentsregionen.

I avtalet beskrivs bland annat gemensamma övningar och utbildning, med sikte på 
att förbättra parternas förmåga att lämna stöd vid räddningsinsatser. 

Joint Committee on Rescue Cooperation (JCRC) är styrgrupp som ska tillgodose 
tillämpningen av avtalet. Ordförandeskapet roterar mellan de fyra länderna. 



Barentssamarbetet

Ministry for Foreign Affairs 5

Undergrupp:
Planning and Evaluation
Working Group.
Sverige ordförande 2018-2019.



Kiruna



Barentsregionen

• Finland: Lapplands län och Uleåborgs län. 

• Norge: Nordlands fylke, Troms fylke och Finnmarks fylke.

• Ryssland: Republiken Karelen, Republiken Komi, Archangelsk 

län, Murmansk län och det autonoma området Nenets.

• Sverige: Norrbottens län och Västerbottens län. 



Tidigare övningar

2001 – Sverige (Boden, inom ramen för Partnership for peace)

2005 – Norge

2007 - Finland

2009 – Ryssland (Murmansk)

2011 – Sverige (Luleå/Jokkmokk/Boden)

2013 – Norge (Tromsö)

2015 – Finland (Levi)

2017 – Ryssland (Karelen)

2019 - Sverige



Barents Rescue



Vad är Barents Rescue? 

• En civil internationell krishanteringsövning inom ramen för 
Barentsavtalet. 

• Genomförs vart tredje år från och med 2019 (tidigare vartannat år).

• De fyra länderna turas om att arrangera övningen.

• Genomfördes för första gången i Sverige 2001. 

• Senast Sverige var värd var 2011.



Samverkan för en bättre förmåga att hantera 
nödsituationer i Barentsregionen

Övningen utgör ett led i att, utveckla förmågan till 
gränsöverskridande samverkan vid hantering av naturkatastrofer, 
omfattande olyckor och andra nödsituationer.



För en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen

• Fokus på planeringsprocessen med struktur, metod och 
erfarenhetsåterföring

• Kompetenshöjande inslag och möjlighet till nätverkande 

• Handlingsplanerna för klimatanpassning och påverkan på 
Barentsregionen ska beaktas 

• Sverige, genom MSB, är värd för Barents Rescue och kommer att 
pröva ett nytt koncept i form av en så kallad Event Week 



Nationellt perspektiv

• Sverige genom MSB, ordförande i Planning and Evaluation
Working Group (PEWG), en arbetsgrupp under Barents 
gemensamma kommitté, under 2018 – 2019. PEWG har i uppdrag 
att stödja planerings- och utvärderingsarbetet.  

• Barents Rescue 2019 förväntas ge erfarenheter som är tillämpbara 
även vid andra nödsituationer som föranleder behov av 
internationella förstärkningsresurser, oavsett var i landet inträffar, 
deras natur och orsak.



Regionalt perspektiv

• Aktörerna i Norr- och Västerbottens län deltar i planering och 
genomförande och är i Sverige närmast berörda av samarbetet i 
Barentsregionen.

• Arbetet genomförs till stor del i regionen

• De stora internationella planeringskonferenserna genomförs i 
Stockholm, Gimo, Umeå och Kiruna. 



Timeline

20-21 February
CDC, Stockholm

29-31 May
IPC, Stockholm

3-5 December 
MPC, Umeå

2018

7-9 May
FPC, Kiruna

23-26 September
Event Week, Kiruna

2019

9-10 Mars
Fore Planning
PXD - MSB, DSB

April
Final Fore
planing - PXD

6-7 May
PXD Norway

2020

Mars
Response from int.
Stakeholders - PXD

April
Exercise Report - PXD



Event Week
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Event Week 23-26 september

Praktisk träning och fältövningar för insatspersonal, samt seminarier och 
workshops. 

Den praktiska träningen och övningarna syftar till att utveckla och pröva:

• Samverkan mellan blåljusaktörer på skadeplats i Barentsregionen,
• robust kommunikation mellan tetraanvändarna i en region inom 

Barentsregionen,
• alarmering,
• gränspassage och värdlandsstöd.



Event Week 23-26 september

Aktörerna kommer bland annat utveckla förmågorna:

• Att ta emot och hantera larm och begäran om stöd enligt rutiner för Barentssamarbetet,
• att dela och upprätthålla en samlad lägesbild på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå,
• att ta emot ett samlat och koordinerat stöd från andra nationer i enlighet med 

värdlandets rutin för värdlandsstöd,
• till effektivare rutiner för/vid gränspassage,
• att samverka på skadeplats.

Operativ och strategisk samverkan och ledning.
Lokal, regional, nationell och internationell nivå.



Polisens DVI-övning inom ramen för Barents Rescue

Under Event Week kommer också en av världens största övningar 
inom katastrofofferidentifiering, DVI (Disaster Victim Identification) 
att genomföras. Övningen omfattar samtliga moment i en DVI-
operation såsom 

• omhändertagande av döda på skadeplats, s k Post Mortem-
undersökning i fält, 

• mottagande av anhöriga på anhörigcenter för upptagning av 
signalement och jämförande DNA-prov, den s k Ante Mortem-
inhämtningen.



Alarmeringsövning (Alarmex)

Aktörsgemensamt mål:

Aktörerna har god förmåga att hantera larm och begäran om stöd 
enligt Barentsavtalet 

Sverige övar:

• Skicka tidig varning och begäran om stöd i enlighet med Barentsavtalet och Joint Manual

• Analysera och återkoppla på erbjudna resurser från Barentsländerna

• Erbjuda vägledning för de begärda resurserna vad gäller gränspassage, mottagande, samband m.m.

Norge, Finland, Ryssland övar:

• Ta emot, tolka och hantera inkommen förfrågan om stöd från Sverige

• Förmedla ett erbjudande av stöd till Sverige

• Deltagande i internationell samverkanskonferens

Övningsförutsättningar AlarmEx

• De resurser som Barentsländerna erbjuder under AlarmEx ska utgå från skrivningarna i den begäran om stöd 
som Sverige skickar, inte motsvara de resurser som landet övar med under fältövningsdelen



28 August

Early Warning (SE)

29 August

- Request for assistance (SE)

- Assistance offered (NO, RU, FI)

- Assistance accepted (SE)

30 August

- International coordination
conference (all countries)

AlarmEx tidslinje



Samverkan vid CBRNE

En modell utvecklad för samverkan på skadeplats vid CBRNE - händelser. Modellen 
utvecklades av Katastrofmedicinskt Centrum tillsammans med MSB, Socialstyrelsen 
och Polisen. Utbildningen är under en dag och består både av teoretiska delar och table 
top–övningar. Samverkansmodellen är en förenklad stabsmetodik som delar in 
samverkansprocessen i fyra olika delar med olika fokus. Dessa fokus är:

Framkörning - Säkerhet
Första mötet - Lägesbild och information
Andra mötet - Lägesbild, inriktning och gemensam målbild för insatsen
Fortsatta möten - Lägesbild, inriktning och omfallsplanering

Framkörning Första mötet Andra mötet

TID

Fortsatta möten



Träningsdag (Training Day)

Målet med dagen är att man ska få en gemensam syn och förståelse 
för varje nations arbetsmetoder samt säkerhetsregler under 
övningarna.

Ett antal stationer som man kan välja mellan utifrån sitt eget yrke.



Stationer som kommer ingå på träningsdagen

• Hypotermi 

• Höghöjdsräddning 

• Klämskador vid ras och skred

• Fastklämda personer

• GIS kartstöd i fält 

• Introduktion DVI 



Simuleringsövning (Command Post Exercise)

• CPX är en simuleringsövning där operativa ledningsnivån utövar ledning av fingerade resurser 
som fiktivt genomför insatser i fält. Fältresurserna fingeras av ett motspel.

• Den operativa ledningsnivån kommer att verka från ett operations- och koordineringscenter 
(OSOCC) i Kiruna i vilket polis, sjukvård, räddningstjänst och övriga involverade aktörer 
kommer att samgruppera.

• Simultant övar systemledningsnivån inriktning, prioritering och samlad lägesbild från ordinarie 
ledningsplatser regionalt och nationellt. 

• Systemledningsnivån involverar till skillnad från den operativa ledningsnivån endast svenska 
aktörer och de båda ledningsnivåerna kommer övningstekniskt inte att stå i direkt förbindelse 
med varandra.

• CPX genomförs under tisdagen under kontorstid och kommer inte att vara synlig utanför 
ledningsplatserna. 

• Allmänheten kommer inte att märka av CPX utöver att övad personal och övningsledningen på 
sin lediga tid kan komma att röra sig i Kirunas stadskärna under övningsveckan.



FTX (Fältövning, Field Training exercise)

• Större räddningsövning där blåljusorganisationer och andra 
organisationer och myndigheter deltar.

• Geografisk spridning av övningsområden som innefattar 
Luossavaara friluftsområde, Torne älv kring Laxforsen och 
Jukkasjärvi.

• Övningen kommer också att synas och märkas vid stora delar av 
Kiruna stad under vecka 39

• Resurser bestående av olika fordon och utrustning både i luften och 
på marken från Norge, Finland, Ryssland och Sverige kommer att 
synas i Kiruna under vecka 39



Värdlandsstöd och gränspassage

• Sverige kommer under övningen att få öva på mottagande av 
stödresurser från andra länder. 

• En kunskapshöjande seminarieövning avseende gränspassage 
kommer att genomföras för svenska deltagare den 23 maj. 

• En kunskapshöjande workshop för internationella deltagare 
kommer att genomföras under Final Planning Conference, med 
målet att säkerställa enklast möjliga gränspassage för deltagande 
aktörer. 



Robust kommunikation – övergripande mål

• Erbjuda robust och säker kommunikation för samverkan och 
ledning på operativ och strategisk nivå under Barents Rescue 
2019

• Använda befintliga bilaterala överenskommelser, metod och 
teknik

• Tillföra en “3-länders-lösning” för att uppnå övningsmålen



Utvärdering

• Bidra till erfarenheter för fortsatt utveckling av förmågan att 
genomföra gränsöverskridande samverkan på skadeplats i enlighet 
Barentsavtalets direktiv. 

• Metod för samverkan på skadeplats, utvecklad gemensamt av 
Katastrofmedicinskt Centrum, MSB och Socialstyrelsen

• After Action Review, AAR. 

• Erfarenheterna identifieras och sprids vid den internationella 
utvärderingskonferensen 2020.



Nationell övningsdel 

Övnings- och erfarenhetsåterföringsprocessen 

Syftet är att bidra till erfarenheter för utveckling av

• förmågan att genom värdlandsstöd samordna och ta emot stöd från 

andra nationer och

• förmågan att upprätthålla och dela en samlad lägesbild som underlag 

Målet är att erfarenheter av Barents Rescue 2019 kommer till användning i 

det fortsatta arbetet med att stärka 

• förmågan att genom värdlandsstöd samordna och ta emot stöd från 

andra nationer och 

• förmågan att upprätthålla och dela en samlad lägesbild som underlag.



Internationell övningsdel 

Övnings- och erfarenhetsåterföringsprocessen 

Syftet är att bidra till erfarenheter för fortsatt utveckling av förmågan att 

genomföra gränsöverskridande samverkan på skadeplats i enlighet 

Barentsavtalets direktiv.

Målet är att erfarenheterna från Barents Rescue 2019 kommer till 

användning i arbetet med att stärka förmågan att genomföra 

gränsöverskridande samverkan enligt Barentsavtalets direktiv.



Svenska deltagare

• MSB
• Länsstyrelsen i Västerbotten
• Länsstyrelsen i Norrbotten
• Kommuner (+frg)
• Räddningstjänster i regionen
• Region Västerbotten (Västerbottens läns landsting)
• Region Norrbotten (Norrbottens läns landsting)
• SOS Alarm
• Trafikverket
• Socialstyrelsen
• Polisen
• Svenska kyrkan
• Luleå stift
• …



Norska deltagare

• DSB
• Norska civilförsvaret
• Fylkesmannen i Nordland
• Helse Nord
• JRCC North Norway
• Ministry of Justice and Public Security
• Norwegian Police
• Norwegian Search and Rescue
• Salten Brann IKS
• 330 Squadron
• Tolldirektoratet



Finska deltagare

• Vantaa Social and Crisis Emergency Centre (Vantaa)
• Helsinki university hospital (HUS)
• Ministry of Social Affairs and Health (MSAH)
• Finnish Red Cross
• Rescue Departements of North Finland
• Emergency Services College (Crisis Management Centre Finland)
• Finnish Customs
• Finnish Defence Forces
• Ministry for Foreign Affairs



Ryska deltagare

• Räddningstjänsten i Murmansk

• Ryska federationens katastrofministerium



Mer information

Projektledare: Maria Jontén, maria.jonten@msb.se

Kontakt: barentsrescue19@msb.se

Mer information på:

• msb.se/barentsrescue19

• barentscooperation.org

mailto:maria.jonten@msb.se
mailto:barentsrescue19@msb.se
http://www.msb.se/kommandeövningar
http://www.barentscooperation.org/

