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1. Förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga 
störningar 

 

1.1 Förmåga i samhällsviktig verksamhet 

 

Projektnamn Projekt inom den Finansiella Sektorns Privat Offentliga Samverkan  

Ansvarig myndighet Finansinspektionen 

Sammanfattning av 

projektet 

FSPOS verksamhetsidé är att FSPOS ska stärka den finansiella infrastrukturen genom att samverka, öva, kartlägga och dela 

information, och på så sätt värna sektorn och samhället. Sedan 2005 har FSPOS bedrivit arbete i ett antal arbetsgrupper för att 

stärka robustheten och höja krisberedskapen inom den finansiella sektorn. I arbetet identifierar representanterna från 

deltagande organisationerna löpande nya aktiviteter som kan genomföras inom ramen för FSPOS. Samtliga aktiviteter syftar till 

att identifiera risker och sårbarheter och ta fram förslag/kunskap om hur dessa kan hanteras ur ett kontinuitetsperspektiv. 

Brister identifieras genom genomförande avanalyser inom olika områden samt genom sektors gemensamma övningar. Kunskaps 

och erfarenhets inhämtning från deltagande organisationer används också för att ta fram rapporter, vägledningar, arbeta upp 

kontaktnät som kan användas i krissituationer. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn Nödvattenövning Stor stad  

Ansvarig myndighet Livsmedelsverket 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektets avsikt är att använda ett nyligen framtaget koncept för övning i större städer. Konceptet har framgångsrikt 

genomförts i 15 av de 30 största städerna i Sverige, och har bidragit till en reell förmåga att upprätthålla samhällsviktig 

verksamhet vid allvarlig störning i dricksvattenförsörjningen. Projektet avser öva de kvarstående 15 större städerna i Sverige. 

Målet är att uppkomna störningar i dricksvattenförsörjningen inte påverkar samhällsviktig verksamhet i sådan omfattning att det 

uppstår allvarliga konsekvenser för samhället eller att människors liv och hälsa riskeras och att varje individ vid en störning i 

dricksvattenförsörjningen i ett krisläge har tillgång till miniminivåer av dricksvatten och om krisen blir utdragen nivåer ökar i 

omfattning och även tar hänsyn till hälso- och smittskyddsaspekten. Projektet avser också följa upp samtliga 30 övade städer i ett 

uppföljningsbesök för att fånga upp kvarstående frågor och verka för att planeringen tar hänsyn till varje aktörs redovisade 

behov av dricksvatten som ”mängd, hur, var, när”. Genom detta förstärks möjligheterna till att samhällsviktig verksamhet kan 

kunna fungera på en acceptabel nivå trots ett krisläge i dricksvattenförsörjningen. Med målet att samtliga berörda aktörers 

krisplaner ska omfatta dricksvattenfrågor omfattar övningarna samtliga kommunala förvaltningar, landstinget, polisen, 

räddningstjänsten, försvarsmakten och privata aktörer. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
 

 

 

 

Projektnamn Regionalt övnings- och kunskapsstöd (RÖK) för ökad krisberedskapsförmåga dricksvatten 

Ansvarig myndighet Livsmedelsverket 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet är ett verksamhetnära projekt, där regional och lokal nivå inom hela eller delar av län deltar och vi stödjer i första hand 

initiativ som tas på regional nivå. Målgrupp är alla förvaltningar eller enheter inklusive dricksvattenproducent, räddningstjänst, 

miljökontor, beredskapssamordnare och ansvariga politiker. Det här är verksamhet som får ansvariga att mötas och samverka 

samtidigt som kunskaper och insikter ökar. Stödet är ett lyckat koncept som vi nu vill utveckla och anpassa ytterligare. 

Syfte: Att ge ett övnings- och kunskapsstöd för att bistå och utveckla den regionala och lokala kompetensen för krisberedskap för 

dricksvattenförsörjningen. Att underlätta den process för ökad regional verksamhet inom dricksvattenområdet som vi nu ser att 
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det sker på regional nivå och där länsstyrelser och andra regionala aktörer efterfrågar övnings- och kunskapsstöd. Under 2013 

deltar vi i två län med stöd till större projekt som pågår under en större del året. Dessa projekt är förebilder för denna ansökan. 

Idag ges stödet inom ramen för projektet regionalt stöd för ökad krishanteringsförmåga men stödet uppdateras nu för att än 

mer anpassas efter regionala nivåns behov och efterfrågan. Som en beredskapsdirektör beskriver det är att det här stödet ger 

oss möjlighet att snabbt och effektivt göra övningar och aktiviteter på en helt annan nivå med det centrala stödet än vi annars 

kan mäkta med. 

Målet är att ge kunna ett centralt stöd till 2-4 län per år utifrån de föreslagna resultatmålen som MSB utarbetat i samarbete med 

bl. a Livsmedelsverket. Det här projektet har i första hand fokus på de två första delarna av resultatmålet för 

dricksvattenförsörjningen som avser att minska risken för allvarliga störningar och att uppkomna störningar inte ska påverka 

samhällsviktig verksamhet för särskilt sårbara grupper och undvika risker för liv och hälsa. Projektet är en förutsättning för att 

Livsmedelsverket ska kunna ge centralt stöd till länsstyrelser och regionala initiativ. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Regional vägledning för identifiering och prioritering av samhällsviktig verksamhet  

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Skåne 

Sammanfattning av 

projektet 

En viktig aspekt vid identifiering av samhällsviktig verksamhet är beroendet mellan olika verksamheter i samhället. Beroenden 

mellan verksamheter är inget nytt fenomen men faktorer som till exempel teknikutveckling, specialisering och effektivisering av 

verksamheter kan föra med sig att beroendeförhållandena blir både fler och starkare. Beroenden mellan verksamheter kan se 

olika ut och variera i styrka. Kritiska beroendeförhållanden uppstår när en samhällsviktig verksamhet kräver att en annan 

verksamhet fungerar för att kunna upprätthållas och att det dessutom saknas alternativ i fall den levererande verksamheten 

avstannar. 

Under 2011 har länets kommuner identifierat och prioriterat samhällsviktiga verksamheter i kommunen inom ramen för arbetet 

med Styrel. Detta underlag har dock inte sammanställts på regional nivå. Att sammanställa och vidareutveckla detta underlag 

från lokal nivå till regional nivå är en förutsättning för en regional samsyn kring vägledning för prioriteringsklasser av 
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samhällsviktiga elanvändare vid elbrist (Styrel). 

Mål: Ta fram ett vägledningsdokument för identifiering och konsekvensbedömning av samhällsviktiga verksamheter i Skåne län i 

syfte att underlätta och förtydliga arbetet med prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid elbrist (Styrel) inom Skåne län. 

Vägledningen ska förankras brett och beslutas i regionala rådet. 

Genomföra en regional anpassning av nationella riktlinjer för prioriteringsklasser av samhällsviktiga elanvändare vid allvarlig 

elbrist (Styrel) för kvalitetssäkring av det sammanställda underlaget inom Styrel. 

Utveckla samverkan och delaktighet hos privata och offentliga samhällsviktiga verksamheter i Skåne län i planeringsarbetet. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Robust o säker adressering på Internet 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Värmland 

Sammanfattning av 

projektet 

Domännamnssystemet (DNS) är en hörnsten i Internet för att förenkla adressering av tjänster och resurser på Internet. Varje 

ansluten webbserver, e-postserver eller annan typ av enhet har en egen unik IP-adress som med hjälp av DNS kan kopplas till en 

adress presenterad i en form som är lättare att hantera för oss människor. 

Verksamhetens DNS-infrastruktur ska följa aktuell standard och vara konstruerad på ett sätt som gör att den tillhandahåller en 

säker och robust tjänst med god nåbarhet vare sig man driver den själv eller har lagt ut driften på någon extern partner. 

Branschstandard som definierar ”god kvalitet” på DNS, innebär i korthet: 

 Att ha en robust DNS-infrastruktur med god nåbarhet. 

 Att alla inblandade namnservrar svarar på frågor korrekt. 

 Att domäner och servrar är korrekt uppsatta. 

 Att data i domännamnssystemet om enskilda domäner är korrekta och äkta. 
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 Att domäner använder DNSSEC. 

 Att verksamheten uppfyller de krav som ställs i relevanta Internet- och andra standarder. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling av regional risk- och sårbarhetsanalys utifrån MSB:s 24 identifierade riskområden – med fördjupade analyser och 

utveckling av åtgärder inom översvämningar, stormar och vädervarningar. 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Östergötland 

Sammanfattning av 

projektet 

 Projektet syftar till att utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser med utgångspunkt i MSB:s rapport till regeringen där 

myndigheten identifierat 24 olika riskområden och MSB:s ”Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser”. Projektet avser även att 

utveckla SMHI:s vädervarningar (riktade varningsutskick).  Övergripande målet för projektet är att utveckla den regionala risk- 

och sårberhetsanalysen så att den även innefattar de 24 riskområdena för svensk krisberedskap. I projektet ingår även att stärka 

sambanden mellan de kommunala och regionala analyserna så att de kan utgöra det strategiska underlag som det är tänkt att 

vara. Projektet avser genomföra två pilotstudier/fördjupade studier för att få fram metod och struktur som kan tillämpas för 

analys i övriga riskområden. De två områdena är de nationellt identifierade riskområdena, översvämningar och stormar. Bland 

annat mot bakgrund av genomförda och kommande övningar (pumpa läns 1-2 okober 2013, Elände 2010) och verkliga inträffade 

väderrelaterade händelser och översvämningar i länet.  I projektet ingår initialt att analysera och kartlägga riskbilden vad gäller 

dammar och områden med överhängande översvämningsrisk i länet för att sedan kunna analysera konsekvenser av riskscenariot 

översvämningar.  

I projektet ingår att Länsstyrelsen och SMHI tillsammans med andra myndigheter och privata aktörer genomför beroende- och 

konsekvensanalyser utifrån riskscenariot stormar. Bland annat ingår att föreslå arbetssätt för hur prognoser/vädervarningar från 

SMHI kan vidareutvecklas för att samhällets krishanteringsaktörer bättre ska kunna förebygga och hantera konsekvenserna av 

väderrelaterade händelser. Vidare kommer Länsstyrelsen att tillsammans med SMHI analysera och lämna förslag på hur SMHI:s 

sannolikhetsprognoser bättre kan tolkas och nyttjas vid väderrelaterade händelser. Projektet kommer även att utreda lämpliga 

former för hur krishanteringsaktörerna själva ska kunna administrera sina vädervarningar (varje aktör ska själv kunna bestämma 

hur man vill bli varnad, vilka varningstyper, varningsnivåer samt område) för att på så sätt minimera varningsbrus. Projektet bör 
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utreda hur WIS kan nyttjas för detta. Vid projektet slut ska samtliga 24 riskområden involverats i den regionala risk- och 

sårbarhetsanalysen.  Vid projektets slut ska riskanalys och konsekvenser för riskscenariot översvämningar vara genomförd och 

finnas dokumenterat i den regionala risk- och sårbarhetsanalysen. Vid projektets slut ska Länsstyrelsen och SMHI lämnat förslag 

på hur SMHI:s sannolikhetsprognoser bättre kan nyttjas vid vädervarningar och väderrelaterade händelser utifrån riskscenariot 

stormar. Vidare ska förslag finnas på hur vädervarningar kan utvecklas och bli mer ”kundanpassade”. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Myndighetsgemensam utvärdering av samordnad hantering av utbrott av smittsamma djursjukdomar 

Ansvarig myndighet Jordbruksverket 

Sammanfattning av 

projektet 
Projektet ska utveckla metoder för myndighetsgemensam utvärdering av utbrott av smittsamma djursjukdomar inom ramen för 
erfarenhetsåterföring och lärande av operativa insatser. Här ska erfarenheterna från tidigare projekt inom ledning och 
samverkan (LoS), Samverkansformer mellan länsstyrelser och Jordbruksverket samt regionalt utvecklingsprojekt i Kronobergs län 
tas tillvara genom att nyckelpersoner från dessa projekt även deltar i detta projekt. 

Ett konkret resultat av projektet är en metodhandbok för myndighetsgemensam utvärdering, som ska underlätta arbetet och 
förbättra förmågan för en myndighet att ta initiativ till och genomföra en systematisk utvärdering efter insatser som krävt 
samverkan mellan flera myndigheter. Handboken ska kunna tillämpas av myndigheter med områdesansvar både på nationell och 
regional nivå. 

Under projektets tredje år kommer ett 50-tal utvärderingsledare att utbildas i metodhandboken och i hur systematisk 

utvärdering efter insatser ska ske i praktiken. Detta skapar en bred kunskapsspridning och en ökad förmåga att leda och att delta 

i myndighetsgemensamma utvärderingar i syfte att stärka erfarenhetsåterföring och lärande från operativa insatser. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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1.2 Förmåga till risk- och sårbarhetsanalys 

 

Projektnamn Realisering av målbilden i SOES beslutade Strategiska inriktning.  

Ansvarig myndighet Finansinspektionen 

Sammanfattning av 

projektet 

SOES har under planeringen inför 2014 tagit avstamp i den gemensamma bilden av verksamheten som återfinns i den ”Strategiska 
inriktningen”. Utifrån den planerade verksamheten i detta dokument, med en tidshorisont på 3 och 5 år, har en ambitiös plan lagts 
för verksamheten 2014. Planen för 2014 utgår från sex myndigheters gemensamma syn på verksamhetens långsiktiga mål och SOES 
uppdrag, framtagen inom SOES samt beslutad inom SO chefsmöte. Planen tar ett helhetsgrepp över SOES uppdrag genom att 
inkludera de olika verksamhetsområden som SOES, gemensamt med SO chefsmöte, identifierat som viktiga för att uppfylla SOES 
uppdrag enligt krisberedskapsförordningen. 
 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Samordnad och användaranpassad geodata för arbete med naturolyckor 

Ansvarig myndighet Lantmäteriet 

Sammanfattning av 

projektet 
Syftet med projektet är att bättre paketera och gemensamt vägleda hur geodata från olika myndigheter kan användas i arbetet 
med att förebygga och hantera naturolyckor. Målet är dels en effektivare och bättre samordnad produktion av geodata dels en 
kompetenshöjning hos användarna på regional och lokal nivå för att skapa bästa möjliga beslutsunderlag. 

Projektet har tre steg; en producent- och användaranalys, en samordnings- och paketeringsfas och en kommunikationsfas. 

Inom projektet kommer användarfall att studeras inom ett par intressanta områden där fokus ligger på användarnas behov och 

användning av data. Vidare kommer olika aktörers och myndigheters roller som dataleverantörer att beskrivas och analyseras. 

En myndighetsgemensam handledning/användarstöd ska utarbetas. I detta ingår att titta på samverkan och avgränsningar 
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mellan myndigheter och andra aktörer. Resultatet kommer att redovisas inom ramen för den Nationella plattformens 

kommunikationsarbete och inom ramen för verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum vid SMHI. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Regionala risk- och sårbarhetsanalyser med fördjupningar inom områden där särskilda behov föreligger - fortsättningsdelen 2014 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Blekinge län 

Sammanfattning av 

projektet 

Tillsynen i hamnar gällande farligt avfall ligger på Länsstyrelsens ordinarie verksamhet. Rangerbangårdar ligger utanför 

länsstyrelsens ordinarie verksamhet och har på grund av detta inte omfattats av arbetet med RSA, men är viktiga plattformar för 

att bedriva verksamhet ifrån i samverkan med främst Polis, Tull och Kustbevakningen.  

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Regional förmågebedömning samt riskuppskattning av störningar i elektronisk kommunikation. 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Hallands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att utarbeta en analys av de risker och sårbarheter som utvalda privata och offentliga organisationer har 

vad avser elektronisk kommunikation. Projektet syftar också till att medverka till en sektorsövergripande kunskapsuppbyggnad 

och implementering av de nationella riktlinjerna för informationssäkerhet på regional nivå. Projektet syftar också till att ge 

utvalda aktörer råd och anvisningar om hur utveckling av eget ansvar att minimera risker och konsekvenser vid omfattande 

störningar av elektronisk kommunikation. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn Områdesbaserad Risk- och Sårbarhetsanalys – Ett arbetssätt för geografisk riskanalys  

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Skåne län 

Sammanfattning av 

projektet 

Idag driver Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö Högskola och Lunds universitet ett projekt som syftar till att ta fram en vägledning 

för att underlätta och samordna arbetet med kommunala riskanalyser. Detta projekt är 2:4-finansierat (”Metod och verktyg för 

samordning av arbetet inom områdena skydd mot olyckor och extraordinära händelser”). Projektet som denna ansökan avser är 

en vidareutveckling av de resultat som framkommit från projektet som avslutas 2013. Det nya projektet inriktas på fokus 

gällande hur regionala scenarioanalyser och förmågebedömningar kan använda ORSA, och vilka justeringar och förtydliganden 

som krävs för att omsätta arbetsprocessen till denna nivå. Nuvarande pilotkommuners och andra länsstyrelsers RSA-arbete 

kommer att studeras i utvecklingsprocessen. En annan komponent av projektet är att bygga ut den samling av geografiska 

typanalyser som dokumenterades under det tidigare projektet. Denna andra del blir ett omfattande inventeringsarbete av 

analyser gjorda av samhällsaktörer som har krav på sig att göra riskanalys enligt LSO, LEH eller annan angränsande lagstiftning. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling och implementering av Stockholmsregionens förmåga att upptäcka, analysera, och förebygga händelser som har sin 

grund i sociala risker. 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Stockholms län 

Sammanfattning av 

projektet 

Övergripande mål och syfte med projektet är att verksamhetsområdet sociala risker ska utgöra en självklar del i 

Stockholmsregionens krisberedskapsarbete och att den samlade förmågan på sätt ska stärkas. 

Projektet innefattar två delprojekt: 

Delprojekt 1 fokuserar på att stärka den samlade förmågan i länet på sikt och i bred mening vad gäller olika metoder, verktyg, 
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arbetssätt. Syfte och mål uppnås genom att facilitera en dialog/kunskapsarena för att ta tillvara, sprida och följa upp kunskap och 

synergieffekter hos och mellan länets aktörer samt mellan länet och övriga områdesverksamma aktörer i hela landet. 

Delprojekt 2 fokuserar på tillämpning och utveckling av Västra Götalandsmodellen i risk- och sårbarhetsanalyser i samarbete 

mellan Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län (MABO). Syfte och mål uppnås genom att tillsammans 

arbeta igenom stegen i den så kallade Västra Götalandsmodellen i samverkan med relevanta aktörer i urval 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Risk- och sårbarhetsanalys - utveckling av metoder och verktyg för ökad krishanteringsförmåga gällande förstärkningsresurser i 

Västmanlands län 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västmanland 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektets övergripande syfte är att utveckla länets risk- och sårbarhetsanalyser så att de även innefattar förstärkningsresurser 

samt förmågan att ta emot externa förstärkningsresurser. 

För att utveckla länets krishanteringsförmåga behövs en förteckning över materiel och kompetenser som kan brukas vid kris. 

Kopplat till detta finns även ett behov av att inventera framtida mottagningsplatser för mottagande av externt stöd, nationellt 

eller internationellt. 

Mot bakgrund av ovanstående vill Länsstyrelsen utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser till att innefatta följande delar 

rörande fokusområde förstärkningsresurser: 

 Genomföra en resursinventering i länet som beskriver såväl materiella resurser som kompetenser före, under och efter 

en kris. 

 Utarbeta en lista över lämpliga mottagnings- och avtransportplatser för mottagande av nationellt eller internationellt 

stöd. 

 Inventering och utbildning av förstärkningsresurser för bemanning av mottagningsplatser. 
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 Följa upp genomförda åtgärder. 

Genom gemensamma satsningar i länet bidrar detta till att stärka samhällets samlade beredskap. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Tillämpning och utveckling av Västra Götalandsmodellen i risk- och sårbarhetsanalyser i samverkan mellan Länsstyrelserna i 

Stockholms, Skåne och Västra Götalands län (MABO).  

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet ska syfta till att etablera en samverkan inom ramen för sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyserna mellan 

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län. Detta ska ske genom att tillsammans arbeta igenom stegen i den så 

kallade Västra Götalandsmodellen. Syftet är att för första gången praktiskt tillämpa modellen på regional nivå i länen och därmed 

kunna integrera riskområde sociala risker fullt ut i analysen. Modellens regionala tillämpning kommer att utvärderas efter 

genomgången. Under år 2 skall projektet fokusera på vidareutveckling och förenkling av modellen. 

Resultatmålet är att integrera riskområdet sociala risker i den regionala risk- och sårbarhetsanalysen samt utvärdera och 
förenkla modellens regionala tillämpning.  
 
-Effektmål 1 är att stärka förmågan att upptäcka, analysera och hantera sociala risker och social oro.  
-Effektmål 2 är en stärkt samverkan inom området mellan storstadslänen.  
-Effektmål 3 är en ökad användbarheten hos/av risk och sårbarhetsanalyserna  

 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 
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Projektnamn Utveckling av risk- och sårbarhetsanalyser och integrering av kontinuitetshantering 2014-2016 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Örebro län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet är att utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanlyser i form av analyser av beroendeförhållanden, förmågan att använda 

förstärkningsresurser vid en samhällsstörning, konsekvenser av riskscenarier, utveckling av privat och offentlig samverkan 

gällande samhällsviktig verksamhet samt att integrera kontinuitetshanteringsperspektivet. 

Målet är att fler beroende- och konsekvensanalyser ska ha genomförts i samverkan i länet och tillsammans med andra 

myndigheter och företag. Målet blir också att påbörja arbetet med kontinuitetshantering som en integrerad del i risk- och 

sårbarhetsanalysarbetet. 

Slutmålet blir att ta fram en strategi och vägledning för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser i länet där 

kontinuitetshantering finns med som en naturlig del. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag 

Ansvarig myndighet Sjöfartsverket  

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att genomföra en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva verktyg för att mäta i grunda vatten i såväl 

kustzonen som insjöar och vattendrag. Med grunda vatten menas i detta sammanhang från strandlinjen och ner till ca 10 meters 

djup. Inom detta område finns stora behov av att ha högupplösta data för att bl.a. kunna skapa tillförlitliga översvämnings- och 

spridningsmodeller, detektera och beräkna erosionsskador, samt göra analyser av klimatets påverkan på havsnivån. En 

förutsättning för detta är att det kan skapas en sammanhängande terrängmodell för kustzonen och andra vattendrag.  

I detta projekt ska en systematisk analys göras av olika mätmetoders effektivitet i grunda vattenområden. Eftersom att 

mätmetodernas effektivitet, framför allt LIDAR tekniken men även akustiska metoder, till stor del även är beroende av vattnets 

fysikaliska egenskaper (kvalitet) ingår det i projektets analysdel att genomföra en övergripande planering av var respektive 

mätmetod är som mest kostnadseffektiv.  Projektet löper över två år där första året ägnas åt viss teknisk provverksamhet och 
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inventering av erfarenheter av LIDAR mätningar internationellt som nationellt. Andra året ägnas åt analyser och att skapa en 

översiktlig planering.  

Resultatet av metodstudien kommer att utgöra ett kraftfullt underlag för såväl kommuner, myndigheter och organisationer vid 

bedömning av vilka tekniker som är kostandseffektiva vid behov av högupplösta data i sina respektive ansvarsområden. 

Resultatet ska även kunna ligga till grund för en diskussion om behovet av att inrätta ett nationellt program för 

kustzonskartering.    

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

   

 

Projektnamn  Beslutsstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur 
 

Ansvarig myndighet Statens veterinärmedicinska anstalt  

Sammanfattning av 

projektet 

Projektets syfte är att förbättra samhällets förmåga att hantera och minska risker för spridning av zoonotiska smittämnen via 
vatten. Projektet delas upp i delprojekt som drivs parallellt och har stort utbyte med varandra.  
 
Delprojekt 1 - Kunskapsspridning och central/regional samverkan  
Det finns viss data om förekomst av zoonotiska smittämnen hos djur som ger indikationer på potentialen för zoonotisk spridning. 
Dessa ska sammanställas och bedömas epidemiologiskt för att kunna användas som underlag vid rådgivning och som indata till 
riskbedömning av smittkällor. En workshop-/seminarieserie inom området vattensmitta riktad till länsstyrelser och 
kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar kommer genomföras för att sprida befintlig kunskap och stärka 
kommunikationen mellan riskvärderare och riskhanterare vid centrala och regionala myndigheter.  
 
Delprojekt 2 - Hydrologisk och hydrodynamisk modellering  
För att öka möjligheterna att bedöma smittämnens förmåga att spridas till och i vattendrag och sjöar kommer hydrologiska och 
hydrodynamiska modeller tas fram. De kommer dels ge generell kunskap om smittspridning och senare kunna appliceras på 
lokala förhållanden och ge stöd för beslut.  
 
Projekt 3 - Inrättande av vattenskyddsområde med avseende på smittsyddsaspekter  
En samverkansaktivitet för beaktande av smittskyddsaspekter vid inrättande av vattenskyddsområde kommer genomföras i en 
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kommun. Detta kommer belysa frågor som; i vilken utsträckning behövs och hur genomförs mikrobiologiska riskanalyser, hur kan 
kunskapsförmedlingskedjan förbättras, och hur kan processen och beslutsstödet optimeras.  
 
Målet är en kunskapshöjande effekt på flera nivåer samt ökad kommunikation mellan centrala, regionala och lokala 
myndigheter. Genom detta förbättras möjligheten till rådgivning anpassad till reella behov och riskhanteringen effektiviseras 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling av arbetet med inriktning och planering i samverkansområde SOES 

Ansvarig myndighet Finansinspektionen 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att bedriva och utveckla arbetet inom samverkansområde SOES. En strukturarbetsgrupp kommer att slutföra 

det arbete som påbörjats under 2013 och bl.a. arbeta med att inventera behov av fördjupningar, skapa kontaktvägar till 

prioriterade samarbetsparter, finna former för hur arbetet ska bedrivas mot externa parter m.m. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Fortsatt utveckling av arbetet med inriktning och planering i samverkansområde teknisk infrastruktur (SOTI) 

Ansvarig myndighet Affärsverket svenska kraftnät 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att utveckla arbetet med inriktning och planering i SOTI. Syftet är att implementera och vidareutveckla 

arbetsmetoder och tidplan/årscykel för samverkansområdets inriktning och planering som utarbetats under 2013. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn Utveckling av arbetet med inriktning och planering i Samverkansområdet Farliga Ämnen 

Ansvarig myndighet Smittskyddsinstitutet 

Sammanfattning av 

projektet 

Arbetet i Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ) syftar till att öka samhällets förmåga att kunna hantera inträffade händelser 

inom CBRNE-området och förebygga sårbarheter samt motstå hot och risker. Enligt Krisberedskapsförordningen ska 

samverkansområdena främja en helhetssyn i planeringen för krisberedskap och höjd beredskap och de ingående myndigheterna 

ska tillsammans utveckla formerna för arbetet inom samverkansområdet. Detta projekt syftar till fortsatt arbete med utveckling 

av inriktnings- och planeringsarbetet i SOFÄ. Det övergripande målet är att etablera en årscykel för arbetet med inriktning, 

planering och uppföljning i samverkansområdet.  

Under 2014 kommer arbetet i SOFÄ att vara inriktat på fortsatt utveckling av metoderna för analys och identifiering av 

utvecklingsområden samt att utarbeta en process för omvärldsanalys baserat på SOFÄ:s behov. Vidare avses att etablera 

strukturerad samverkan med aktörer på olika nivå, exempelvis de regionala samverkansfunktionerna och 

frivilligorganisationerna. Även uppföljning av tidigare arbeten inklusive genomförda övningar kommer att vara i fokus. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling av arbetet med inriktning och planering i samverkansområde Geografiskt områdesansvar 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Gotlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att, under en begränsad period, utveckla arbetet med inriktning och planering i samverkansområde 

Geografiskt områdesansvar (SOGO). Syftet med arbetet är att tydligare definiera samverkansområdets uppgift och roll, samt att 

skapa en årscykel för arbetet med inriktning, planering och uppföljning i samverkansområdet. Projektet kommer även att 

anknyta till och stödja MSB:s regeringsuppdrag (Fö 2013/918/SSK) som syftar till att stärka de civila myndigheternas planering 

för höjd beredskap.  

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  18 (76) 

 Datum 2013-12-17 

 

Diarienr 2013-1556 

 
 

 

 
 

 

Projektnamn Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering 

Ansvarig myndighet Trafikverket 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektets mål är att ge skogsbranschen och berörda myndigheter kunskaper om hur intensiv nederbörd över mark med dålig 

eller olämplig vegetationstäckning, djupa hjulspår, diken etc. medför ökad avrinning och förändrade avrinningsvägar. Ökad och 

förändrad avrinning kan leda till erosion, ras, slamströmmar och översvämningar som kan medföra skadade människor, skador 

på byggnader och annan egendom, igensättning av trummor och bortspolning av väg- och järnvägsbankar, m.m. 

En vägledning ska utvecklas för identifiering av känsliga släntområden. Vägledningen ska ge underlag för att minska 

stabilitetsrisker vid planering och genomförande av skogsavverkning och vid anläggning och skötsel av bebyggelse och 

infrastruktur. Råd för alternativa metoder, som ger mindre negativ påverkan skall ingå liksom information om hur avrinningen 

förändras på grund av pågående klimatförändringen, skogsavverkning, anläggning av ny bebyggelse och infrastruktur 

(skogsbilvägar, andra vägar, järnvägar, ledningar, slalombackar), m.m. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling av arbetet med inriktning och planering i samverkansområde Skydd, Undsättning och Vård 

Ansvarig myndighet Rikspolisstyrelsen 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att, under 2014 vidareutveckla arbetet med inriktning och planering i samverkansområde Skydd, Undsättning 

och Vård. Målet är att det finns en årscykel för arbetet med inriktning, planering och uppföljning i samverkansområdet. 

Inriktningen för 2014 är att slutföra och implementera resultaten i respektive organisation och inte starta nya projekt inom 

samverkansområdet. Dock ska omvärldsbevakning ske för att nya inriktningar ska kunna utarbetas inför 2015 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn Vidareutveckling av arbetet med inriktning,  samordnad  planering enligt SOTPs årscykel och marknadsföring  i 

samverkansområde transporter. 

Ansvarig myndighet Energimyndigheten 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att, vidareutveckla arbetet med inriktning och samordnad planering i samverkansområde transporter.  

Arbetet ska leda till att det finns en årscykel för arbetet med inriktning, planering uppföljning och marknadsföring i 

samverkansområdet även kommande försvarsplanering för civilt försvar kommer att beaktas. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 
 
 
 

Projektnamn Social oro med våldsinslag; ett samverkansprojekt med länets samtliga inblandade aktörer. 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västmanland 

Sammanfattning av 

projektet 

Inom ramen för USam och i samverkan, med samtliga identifierade aktörer som har roll eller del i händelse avseende dödligt våld 
i publika miljöer, skapa en gemensam plattform och ett gemensamt synsätt och angreppssätt på denna gemensamma 
problematik. 

Syftet är att tydliggöra: 

 aktörernas ansvar, roller och ledningsförhållanden vid ovan typhändelse 

 komplexiteten i händelsen och identifiera och åtgärda de proaktiva åtgärder som kan åtgärdas i föreskedet 

 behovet av och hur samverkan i praktiken ska ske vid ovan typhändelse samt att 

 tillse att berörda aktörer påbörjar arbetet med beredskapsplaner över ovan problematik samt övar dessa. 

Beredskapsplanerna ska upprättas utifrån resultaten som kommer fram i det av Länsstyrelsen sökta 2:4-projektet ”Risk- och 
sårbarhetsanalys – utveckling av metoder och verktyg för ökad krishanteringsförmåga gällande sociala risker i Västmanlands län 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 
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1.3 Säkerhet i samhällsviktiga industriella informations- och styrsystem 

 

Projektnamn Införande och anpassning av DNS och DNSSEC i Dalarnas län 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Dalarna 

Sammanfattning av 

projektet 

Införande, anpassning och validering av DNSSEC hos följande kommuner i Dalarna: Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Säter, 

Avesta, Ludvika, Borlänge, Malung-Sälen, Mora-Orsa-Älvdalen, Rättvik, Smedjebacken, Vansbro 

Syftet är att förstärka tillförlitligheten i kommunens Internet-baserade tjänster.  

Projektet ska resultera i att varje enskild kommun har:  

 en förstärkt och tillförlitlig infrastruktur för DNS vilket leder till ökad robusthet och nåbarhet  

 en verifierad teknisk kompetens för vidare förvaltning och drift av DNSSEC över tid  

 dokumenterade processer och rutiner för att upprätthålla infrastrukturen för DNS baserad på standarden DNSSEC  

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Införande/anpassning av DNS, DNSSEC i Jämtland 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Jämtland 

Sammanfattning av 

projektet 

Länsstyrelsen Jämtland på uppdrag av kommunerna och förbunden i Jämtlands län (Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, 

Strömsund, Åre och Östersunds kommuner, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands räddningstjänstförbund och 

regionförbundet i Jämtland) skapar genom projektet en robust DNS-infrastruktur i länets kommuner och förbund. Genom 

projektet ges länets kommuner och förbund möjlighet att åtgärda brister, säkerställa nödvändig kompetens och långsiktigt bygga 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  21 (76) 

 Datum 2013-12-17 

 

Diarienr 2013-1556 

 
 

 

 
 

upp en hållbar förvaltning av DNSSEC. En samordnad planering, samordnat genomförande och en gemensam upphandling för 

kommunerna och förbunden medför en effektivare hantering av införande av DNSSEC i länet. Utbildning genomförs för 

kommunal och förbundens personal som blir ansvariga för test, uppsättning och kontinuerlig drift av DNSSEC.  

Beräknat slutdatum 2015-12-01 

 

 

Projektnamn Informationssäkerhetsprojektet - Utveckling och samordning av robust och säker IT förvaltning 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Kalmar 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet är att skapa förutsättningar för landstinget och kommunerna i Kalmar län att systematisk och löpande genomföra 

processer som verkar för att rätt IT- och informationssäkerhetsåtgärder införs i den löpande verksamheten som utöver IT även 

inbegriper ledning och styrning samt kärnverksamhet. Ytterligare ett syfte är att ge möjlighet att knyta samma experter från olika 

områden såsom krisberedskap och IT samt berörda befintliga nätverk.  

Det som ska genomföras under projektet är utbildningar, övningar, verkstäder och skrivarstugor för de olika delarna som ingår i 

ett IT-ledningssystem och som är nödvändiga för att upprätthålla prioriterade system även vid en krissituation. Projektet 

möjliggör att en länsgemensam fördjupad analys av IT-säkerhetsdelarna kan göras kopplat till kommunal och regional RSA. 

Resultatet av aktiviteterna förväntas skapa direkt nytta och vara möjliga att införa i respektive organisation. Intensionen är att de 

metoder och processer som införs efter projektet ska ske i samverkan för att optimera tillgängliga resurser i länet, exempelvis 

expertkompetens.      

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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2. Förmåga till ledning, samverkan och kommunikation 

 

2.1 Övergripande modell och ramverk för ledning och samverkan vid olyckor, kriser och 

andra händelser 

 

Projektnamn Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer 

Ansvarig myndighet Lantmäteriet 

Sammanfattning av 

projektet 
Syftet med föreliggande projekt är att förbättra förutsättningarna för att blåljusaktörerna har tillgång till gemensamma geodata 
med hög kvalitet och aktualitet. Blåljusaktörernas geodatabehov ska beskrivas utifrån gemensamma modelleringseminarier.  

En specifikation för vilka geodata som bör användas gemensamt av alla blåljusaktörer ska tas fram. Detta för att säkerställa ett 
problemfritt utbyte av information vid insatser där aktörerna behöver samverka. Specifikationen blir ett underlag för en 
rekommendation och ett stöd i aktörernas utveckling av de verksamhetssstöd som innehåller geodata.  

Projektet ska genomföras i samverkan mellan Lantmäteriet, kommuner, Trafikverket, SOS-Alarm, Rikspolisstyrelsen, MSB, 
ambulanssjukvården och räddningstjänster. 

Beräknat slutdatum 2015-06-30 
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Projektnamn Manér- och symbolsättning för webbkartor inom krisberedskapsområdet 

Ansvarig myndighet Lantmäteriet 

Sammanfattning av 

projektet 
Föreliggande projekt syftar till att förbättra räddningsinsatser genom att aktörerna i större utsträckning använder samma manér- 
och symbolsättningar i det kartunderlag som används. Målet är att inom projektet framtagen utformningen av symboler, linjer 
och ytor ska bli "de facto standard" inom utvalda områden. 

För utvalda scenarier/tillämpningar inom krisberedskapsområdet ska riktlinjer på manér- och symbolsättning för webbkartor 
utarbetas. Ett par strategiskt viktiga tillämpningsfall ska väljas ut där resultaten i det pågående samarbetsprojektet ”Samordnad 
Webbkartografi för stärkt krisberedskap” tillämpas och fördjupas med konkret manér och symbolsättning. Inom detta projekt, 
som genomförs 2012-2013, samarbetar Lantmäteriet med MSB och Försvarsmakten där också en referensgrupp bestående av 
representanter för bland andra Rikspolisstyrelsen, SOS Alarm AB och SKL har knutits till projektet.  

Projektet kommer att bygga vidare på redan etablerat samarbete inom webbkartografiområdet och riktlinjerna kommer att 

utarbetas och testas i nära samverkan med berörda användargrupper.  

Beräknat slutdatum 2016-06-30 

 

 

Projektnamn RÖ/KKÖ Blekinge 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Blekinge län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet genomförs av Länsstyrelsen Blekinge län under 2014-2016 i form av en övnings och utbildningsserie för att tillgodose 

de behov som uppdagats under övningar och utvärderingar av krisberedskapsverksamheten. Syftet är att öka den regionala 

krishanteringsförmågan för kärntekniska olyckor och extraordinära händelser av sådan omfattning att hela länets 

krishanteringssystem aktiveras under samordning av Länsstyrelsen. Projektet kommer även innefatta övning och utbildning av 

samverkan mellan länen avseende krishantering. Målsättningen är att utveckla den regionala ledningssamverkansformen och 

sprida kunskaperna bland sydlänen.    

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Krisledning och samverkan II (KriSamII) – NordSam med tillägg för Dalarna 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att vidareutveckla NordSams förmåga till ledning och samverkan. Projektet har tre övergripande mål.  

Inom respektive övergripande mål har delmål preciserats.  

Övergripande mål 1) Stabsarbete/ledningsstöd – Länsstyrelserna i NordSam har implementerat resultat av LoS-projektet och 

andra projekt av relevans.   

Övergripande mål 2) Lägesbild och informationsdelning – Länsstyrelserna i NordSam har en god förmåga till utbyte av 

information och framställande och delning av lägesbild.  

Övergripande mål 3) Utbildning, övning, kompetens och erfarenhetsutbyte – Länsstyrelserna i NordSam har goda kunskaper och 

god förmåga att leda och samverka, inrikta och samordna inför, under och efter en kris.  

Aktiviteter: Första året kommer huvudfokus att ligga på utbildning, övning samt på att utveckla NordSams koncept för 

krisledning och samverkan utifrån resultaten från det nationella projektet Ledning och samverkan (LoS) och andra relevanta 

projekt/utvecklingsprocesser. Projektet innefattar även länsspecifika delmål och aktiviteter för länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Krisledning och samverkan II  (NordSam och länsspecifik del för länsstyrelsen Gävleborg) 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Gävleborg 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att vidareutveckla NordSams förmåga till ledning och samverkan. Projektet har tre övergripande mål. 

Inom respektive övergripande mål har delmål preciserats. 
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Övergripande mål 1) Stabsarbete/ledningsstöd – Länsstyrelserna i NordSam har implementerat resultat av LoS-projektet och 

andra projekt av relevans. 

Övergripande mål 2) Lägesbild och informationsdelning – Länsstyrelserna i NordSam har en god förmåga till utbyte av 

information och framställande och delning av lägesbild. 

Övergripande mål 3) Utbildning, övning, kompetens och erfarenhetsutbyte – Länsstyrelserna i NordSam har goda kunskaper och 

god förmåga att leda och samverka, inrikta och samordna inför, under och efter en kris. 

Aktiviteter: 

Första året kommer huvudfokus att ligga på utbildning, övning samt på att påbörja utveckling av NordSams koncept för 

krisledning och samverkan utifrån resultaten från det nationella projektet Ledning och samverkan (LoS) och andra relevanta 

projekt/utvecklingsprocesser. 

Projektet innefattar även länsspecifika delmål och aktiviteter för Länsstyrelsen Gävleborg 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Sambruk Jämtland 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syfte med projektet är att skapa en samverkan mellan statlig och kommunal räddningstjänst i länet för att med samhällets 

begränsade resurser förbättra säkerhet och trygghet för boende och besökande – framför allt i extrem glesbygd med omfattande 

turism. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Krisledning och samverkan II (KriSamII) – NordSam – delen Jämtlands län 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att vidareutveckla NordSams förmåga till ledning och samverkan. Projektet har tre övergripande mål.  

Inom respektive övergripande mål har delmål preciserats. 

Övergripande mål 1) Stabsarbete/ledningsstöd – Länsstyrelserna i NordSam har implementerat resultat av LoS-projektet och 

andra projekt av relevans.  

Övergripande mål 2) Lägesbild och informationsdelning – Länsstyrelserna i NordSam har en god förmåga till utbyte av 

information och framställande och delning av lägesbild.  

Övergripande mål 3) Utbildning, övning, kompetens och erfarenhetsutbyte – Länsstyrelserna i NordSam har goda kunskaper och 

god förmåga att leda och samverka, inrikta och samordna inför, under och efter en kris. 

Aktiviteter:  

Första året kommer huvudfokus att ligga på utbildning, övning samt på att påbörja utveckling av NordSams koncept för 

krisledning och samverkan utifrån resultaten från det nationella projektet Ledning och samverkan (LoS) och andra relevanta 

projekt/utvecklingsprocesser.  

Projektet innefattar även länsspecifika delmål och aktiviteter för länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Krisledning och samverkan II (KriSamII)- NordSam (NordSam och länsspecifik del för Länsstyrelsen i Norrbottens län) 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Sammanfattning av Syftet med projektet är att vidareutveckla NordSams förmåga till ledning och samverkan. Projektet har tre övergripande mål.  



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  27 (76) 

 Datum 2013-12-17 

 

Diarienr 2013-1556 

 
 

 

 
 

projektet Inom respektive övergripande mål har delmål preciserats. 

Övergripande mål 1) Stabsarbete/ledningsstöd – Länsstyrelserna i NordSam har implementerat resultat av LoS-projektet och 

andra projekt av relevans.  

Övergripande mål 2) Lägesbild och informationsdelning – Länsstyrelserna i NordSam har en god förmåga till utbyte av 

information och framställande och delning av lägesbild.  

Övergripande mål 3) Utbildning, övning, kompetens och erfarenhetsutbyte – Länsstyrelserna i NordSam har goda kunskaper och 

god förmåga att leda och samverka, inrikta och samordna inför, under och efter en kris. 

Aktiviteter:  

Första året kommer huvudfokus att ligga på utbildning, övning samt på att påbörja utveckling av NordSams koncept för 

krisledning och samverkan utifrån resultaten från det nationella projektet Ledning och samverkan (LoS) och andra relevanta 

projekt/utvecklingsprocesser. 

Projektet innefattar även länsspecifika delmål och aktiviteter för Länsstyrelsen Norrbotten med inriktning på att utveckla 

samverkan och samordningen i länet genom övning och utbildningsinsatser. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Krisledning och samverkan II  

(NordSam och länsspecifik del för länsstyrelsen Västerbotten) 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att vidareutveckla NordSams förmåga till ledning och samverkan. Projektet har tre övergripande mål.  

Inom respektive övergripande mål har delmål preciserats. 

Övergripande mål 1) Stabsarbete/ledningsstöd – Länsstyrelserna i NordSam har implementerat resultat av LoS-projektet och 
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andra projekt av relevans.  

Övergripande mål 2) Lägesbild och informationsdelning – Länsstyrelserna i NordSam har en god förmåga till utbyte av 

information och framställande och delning av lägesbild.  

Övergripande mål 3) Utbildning, övning, kompetens och erfarenhetsutbyte – Länsstyrelserna i NordSam har goda kunskaper och 

god förmåga att leda och samverka, inrikta och samordna inför, under och efter en kris. 

Aktiviteter:  

Första året kommer huvudfokus att ligga på utbildning, övning samt på att påbörja utveckling av NordSams koncept för 

krisledning och samverkan utifrån resultaten från det nationella projektet Ledning och samverkan (LoS) och andra relevanta 

projekt/utvecklingsprocesser.  

Projektet innefattar även länsspecifika delmål och aktiviteter för länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Krisledning och samverkan II (KriSamII) NordSam - Västernorrland 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västernorrland 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att vidareutveckla NordSams förmåga till ledning och samverkan. Projektet har tre övergripande mål.  

Inom respektive övergripande mål har delmål preciserats. 

Övergripande mål 1) Stabsarbete/ledningsstöd – Länsstyrelserna i NordSam har implementerat resultat av LoS-projektet och 

andra projekt av relevans.  

Övergripande mål 2) Lägesbild och informationsdelning – Länsstyrelserna i NordSam har en god förmåga till utbyte av 

information och framställande och delning av lägesbild.  

Övergripande mål 3) Utbildning, övning, kompetens och erfarenhetsutbyte – goda kunskaper och god förmåga att leda och 
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samverka, inrikta och samordna inför, under och efter en kris. 

Aktiviteter:  

Första året kommer huvudfokus att ligga på utbildning, övning samt på att påbörja utveckling av NordSams koncept för 

krisledning och samverkan utifrån resultaten från det nationella projektet Ledning och samverkan (LoS) och andra relevanta 

projekt/utvecklingsprocesser. Länsspecifikt för Västernorrland kommer en Regional samverkansövning att genomföras i 

september 2014 där syftet bl.a. är att pröva länets nya struktur för samordning och inriktning under en kris, länets nya strategi 

och riktlinjer för kriskommunikation och förstärkning från annat län. Utöver detta kommer det i länet även genomföras 

utbildningsinsatser inriktade på att stärka länets förmåga för att hantera CBRN-händelser inom ramen för RSF-samarbetet i länet. 

CBRN planeras även vara temat för den regionala samverkansövningen vilket gör att dessa samspelar med varandra. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Regionala gemensamma grunder för stab/ledningsstödsfunktion 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet skall omhänderta resultaten i LOS-projektet, överfört på regional nivå. Det handlar om gemensamma regionala 

utbildningar inom stab/ledningsstöd där olika regionala aktörer erbjuds delta. Syftet är att bedriva regional utveckling i 

gemensam syn på stabsarbete, metoder, ledning under svåra förhållanden och samverkan i komplexa händelser med många 

aktörer.  

Beräknat slutdatum 2015-12-31 
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Projektnamn Medfinansering av FOI:s  och MSB:s medverkan i EU-projektet DRIVER 

Ansvarig myndighet FOI 

Sammanfattning av 

projektet 
DRIVER är ett projekt inom säkerhetsforskningsdelen av EU:s sjunde ramprogram. Syftet med DRIVER är att stärka den 
europeiska förmågan att hantera omfattande och svåra kriser.  

Projektet har tre övergripande mål: 

 1) att bygga upp en infrastruktur för utveckling och test av nya krishanteringsförmågor, baserat på existerande anläggningar och 
kompetenscentra i Europa.  

2) att genom systematiska tester och experiment finna en välbalanserad portfölj av nya krishanteringsverktyg (i vid mening) som 
på bästa sätt kompletterar arvet i de olika medlemsländerna.  

3) att bidra till en ökad samsyn i Europa om hur krishanteringsförmågan kan utvecklas. 

DRIVER är det sista och mest omfattande i en serie projekt om krishantering finansierade av EU-kommissionen. Det är ett Fas II 
demonstrationsprojekt, där fokus ligger på att värdera hur nya verktyg och lösningar fungerar i en nära operativ miljö.  

Experimenten syftar till att värdera ett antal nya lösningar inom tre områden: att engagera civilsamhället, att förstärka stödet för 
professionella krishanterare samt att utveckla förmågan att lära från tidigare kriser. 

Beräknat slutdatum 2018-08-31 

 

 

Projektnamn Inhämtning och visualisering av information vid samhällsstörningar 

Ansvarig myndighet SMHI 

Sammanfattning av 

projektet 
Inom det nu pågående projektet Informationsdelning vid kriser och projektets medverkan i projektet Ledning och Samverkan har 
behovet av snabbare skapande av lägesbilder blivit än tydligare. Projektet handlar om att skapa ett verktyg för snabb och enkel 
informationsinhämtning, analys och visualiserad presentation hos centrala informationsbärare (t ex tjänstemän i beredskap) vid 
en samhällsstörning. Den insamlade informationen ska kunna aggregeras och visualiseras på ett lättbegripligt och överskådligt 
sätt.  
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Verktyget är i ett första skede tänkt att användas via smart phones, men andra tekniska plattformar ska också kunna vara möjliga 
i framtiden (t ex Rakel). En koppling mot WIS är också en naturlig utveckling av projektet och en preliminär positiv respons till 
detta har lämnats av förvaltningsansvariga för både WIS och Rakel.  

Exempel på användningsområde: Stormen har drabbat ett län. Länsstyrelsen har behov av att skapa en samlad lägesbild inför en 
samverkanskonferens. Via verktyget ovan skickas ett antal frågor ut till kommunerna i länet. Hur är deras verksamhet drabbad, 
konsekvenser, prognoser? Mottagarna svarar via exempelvis sina smart phones och länsstyrelsen får snabbt en framväxande bild 
av läget i länet. Vid samverkanskonferensen kan länsstyrelsen visa upp den samlade lägesbilden genom olika visualiseringar från 
verktyget. 

Samverkanswebben är ett exempel på hur information automatiskt utbyts mellan olika system och sedan presenteras visuellt, i 
detta fall lokaler på en karta. 

 En första prototyp finns senast december 2014. Under andra året 2015 sker utvecklingar för ytterligare plattformar där Rakel 

kan vara en samt mer funktionalitet. Ägarskap samt förvaltning och drift ska också utredas och föreslås.   

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

2.2 Samordning och inriktning 

 

Projektnamn Myndighetsgemensam handbok för utredningar av vatten- och livsmedelsutbrott 
 

 

Ansvarig myndighet Livsmedelverket 

Sammanfattning av 

projektet 

Detta projekt avser att reducera ett antal problem som idag lägger hinder i vägen för genomförandet av effektiva och 

ändamålsenliga matförgiftningsutredningar i landet. 

Målet med detta projekt är ett myndighetsgemensamt vägledande dokument – en Utbrottshandbok – som tar ett helhetsgrepp 

om utbrottsutredningar men med utgångspunkt från de problem som har identifierats i Centrala utbrottsgruppens arbete. I 

projektet avses ett antal kommunala, regionala och centrala myndigheter samarbeta. Handboken ska under en period testas på 

ett antal verkliga utbrott. Vidare ska en omfattande utbildningssatsning göras där samtliga kommuner och smittskyddsenheter i 
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landet bereds möjlighet till diskussion om innehållet i handboken. Det senare ska ske bland annat genom Livsmedelsverkets 

regionalträffar, scenarioövningar, workshops och/eller sociala medier. 

Beräknat slutdatum 2017-02-28 

 

 

Projektnamn Regional ledning och samordning 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att stärka länsstyrelsens förmåga till samordning och inriktning under en händelse, men även att 

generellt stärka samhällets krishanteringsförmåga. Berörda aktörer ska erbjudas en effektiv och lättillgänglig arena för 

sektorsövergripande samverkan och samarbete före, under och efter en händelse. 

Befintligt nätverk (F-samverkan) ska vidareutvecklas genom att förtydliga och förankra värdegrunder, uppdatera rutiner och 

planverk. Arbetet under en händelse ska förbättras genom att stärka kommunikationsförmågan och möjligheten att dela 

lägesbilder, hitta strukturer för att göra skeendetolkningar, identifiera behov och analysera systemsamverkan. Länsstyrelsen ska 

öka sin samordnings- och inriktningsförmåga för att kunna inta en mer aktiv roll.  

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling av länsstyrelsens arbete inom områdena skydd mot olyckor och extraordinära händelser  

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Skåne 

Sammanfattning av 

projektet 

Olyckor och kriser inträffar ofta lokalt och hanteras normalt av de närmast berörda aktörerna. Samhällets stöd sker oftast med 

kommunens och andra lokala aktörers resurser. Ibland drabbar olyckor och kriser ett större geografiskt område antingen direkt 

genom händelsens konsekvenser, men även indirekt genom att hanteringen inte sker enbart med lokala resurser. Länsstyrelsen 

som regional aktör har en viktig stödjande roll till dem som har att hantera dessa händelser. Det ligger i såväl länsstyrelsens som i 
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berörda aktörers intresse att den regionalt områdesanvariga myndigheten har tolkat sina uppgifter rimligt, så att 

krisberedskapen hanteras på ett bra sätt. Detta projekt syftar till att länsstyrelsen ska bibehålla och utveckla sin förmåga att 

utöva den samordning och inriktning som krävs i sådana situationer. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Samordning och inriktning 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Skåne 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att stärka och utveckla Länsstyrelsens förmåga att tillämpa sitt geografiska områdesansvar och 

tillsammans med andra myndigheter och samarbetspartners få kunskap och verktyg för att utveckla arbetssätt i syfte att 

utveckla förmågan att hantera en händelse på ett ändamålsenligt sätt, utifrån de regionala och lokala förutsättningarna. Samt att 

projektet kan bidra till resultatet i de olika delprojekten inom det centrala projektet Ledning och samverkan.  

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Utvecklingsprocess Regional samordning och inriktning 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Målet är att genomföra en utvecklingsprocess som ökar den regionala och lokala förmågan att samverka vid större händelser och 

olyckor i syfte att skapa ett effektivare resursutnyttjande. Målet är också att processen ska leda till en reviderad 

krishanteringsstruktur i länet för att förebygga, förbereda, hantera och lära av händelser. Projektet samordnas 2014 med redan 

beviljat projekt "Utveckling av krissamarbetet i Södermanaland". 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 
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Projektnamn Genomförande av Regional samverkanskurs 2014 Värmland 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Värmland 

Sammanfattning av 

projektet 

Målet med RSK 2013 är att kursdeltagarna ska utveckla och fördjupa sina kunskaper om stabs- och ledningsarbete, 

kommunikationens betydelse samt utveckla former för samverkan vid större räddningsinsatser och extraordinära händelser med 

syftet att bidra till ett tryggare Värmland. Den regionala riskbilden utgör bas för kursen. 

Kursen genomförs i internatform två plus tre dagar våren 2014 och innehåller föreläsningar, grupparbeten och 

simuleringsövningar. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Gränslös krishantering 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Värmland 

Sammanfattning av 

projektet 

I Hagadeklarationens anda och inom ramen för gränsräddningsrådet mellan Dalarnas och Värmlands län samt hedmarks Fylke i 

Norge, ska fyra huvudsakliga områden utvecklas inom krishanteringsförmågan i området. 

 Samordnad övningsutveckling i gränsöverskridande regionala samverkanskurser under projekttiden och regional-

interregional krisledningsövningsutveckling inför gränsöverskridande totalövning 2017. 

 Rakel-Nödnett samverkansutveckling och sambandsutveckling i och mellan gränslänen, samordnat med 

övningsutvecklingen. 

 Regional prioritering, alarmering och evakueringsutveckling för större händelser  syftar till att öka Länsstyrelsens 

förmåga till resursinventering och samordning på regional nivå. Målet är att ta fram ett styrdokument för inventering 

och prioritering av resurser. Arbetet med styrdokumentet ska samordnas med kartläggningen av samhällsviktig 

verksamhet. Utrymning och evakuering syftar till att inrikta och samordna planeringen av information och 
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resurssamordning vid en omfattande utrymning och evakuering. Delprojektet samordnads med projektet för utveckling 

av kriskommunikation. 

 Regional risk- och sårbarhetsutveckling, både metodmässigt mellan länderna och sakmässigt för gränsområdet i länen. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Pilotprojekt Samlat stöd för ett Tryggt och Säkert Värmland 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Värmland 

Sammanfattning av 

projektet 

Kommunernas arbete med olyckor, allvarliga händelser och kriser är ofta inte samordnat utan sker avskilt i olika kommunala 

verksamheter. Pilotprojektets huvudidé är att i ett utvecklat samarbete mellan berörda myndigheter studera och utforma ett 

effektivt stöd till kommunerna utifrån deras behov för att kunna förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.  

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Regional samordning och inriktning: utvecklingsprocess för Västerbottens län 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västerbotten 

Sammanfattning av 

projektet 

Att skapa gemensamma riktlinjer för att hantera en kris inom länet kräver gemensamt upparbetade relationer och rutiner. Det 

krävs också att berörda aktörer arbetar mot en gemensam målbild eller delad värdegrund, utifrån sina respektive 

ansvarsområden. 

Välfungerande samverkansformer vid en händelse kräver också välfungerande samverkan före och under en händelse. För att nå 

önskat resultat med genomfört projekt, kommer det innehålla aktiviteter såsom övning/utbildning, stärkande av kontaktnät och 

aktiviteter för att skapa trygghet och förståelse i sin egen och andra aktörers ansvar och roller. Det krävs också en samsyn kring 
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begrepp som ledning och gemensam lägesbild och rutiner för informationssamordning. Kriskommunikation ses som en naturlig 

del av krisberedskapsarbetet och i möjligaste mån ska projektet därför synkroniseras med länets och NordSams 

kriskommunikationsarbete. Under processens gång ska resultat och lärdomar från andra relaterade projekt inom länet och inom 

NordSam (såsom KriSam II, Ledning och Samverkan, och andra läns utvecklingsprocesser) beaktas och i den mån möjligt 

användas för att nå målen inom detta projekt. 

Beräknat slutdatum 2016-12-30 

 

 

Projektnamn Gemensam kunskapsuppbyggnad och verktyg för att utveckla arbetssätt vid länsöverskridande kriser 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet är att utveckla sydlänens samlade förmåga för att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser vid länsövergripande 

kriser ex vid översvämningar, oljeutsläpp, m.m. Målet med satsningen är att utarbeta gemensamma rutiner och åtgärder för att 

uppnå effekt för den samlade krisberedskapen i sydlänen genom att Styrgruppen ger en inriktning för fortsatt arbete 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

Projektnamn Regional samordning och inriktning. (förlängning av pågående projekt) 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet ingår i MSB satsning på att utveckla förmågan till regional samordning och inriktning. I fokus ligger att utveckla 

länsstyrelsens geografiska områdesansvar. Syftet är att skapa ett helhetstänk och en samlad, ökad effekt vid allvarliga händelser. 

I projektet ingår att skapa ett nytt Regionalt råd i länet för Samhällsskydd och beredskap samt arbeta fram en gemensam 

samverkansstrategi.  

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  37 (76) 

 Datum 2013-12-17 

 

Diarienr 2013-1556 

 
 

 

 
 

 

Projektnamn Regional samordning och inriktning – implementering och spridning av resultat 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Östergötland 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet bör ses som en vidareutveckling av regional samordning och inriktning som Länsstyrelsen genomfört tillsammans med 

MSB. Syftet är att genomföra en översyn av hela strukturen avseende samverkan före-under-efter en kris i länet utifrån 

framtagen modell/koncept i utvecklingsprocessen regional samordning och inriktning.  

Vidare syftar projektet till att öka förmågan hos länsstyrelsen att tillämpa sitt geografiska områdesansvar och stödja kommuner 

och andra aktörer som deltagit i regionala utvecklingsprocessen för att ytterligare utveckla former för krisberedskap och för ett 

bättre utnyttjande av tillgängliga resurser.  

Målet är att nya former för samverkan ska finnas och vara implementerade och förankrade vid projektets slut. Resultatet av 

utvecklingsprocessen regional samordning och inriktning ska vara förankrat, utbildat och inövat.  En vidareutveckling av regional 

informationsdelning och lägesbild ska ske och former för detta ska vara förankrat och påbörjat under året. 

Ett utbildningspaket ska tas fram som ska användas för implementering på den regionala och lokala nivån. 

I projektet kommer också att ingå aktiviteter för att stödja MSB i sitt projekt "Ledning och samverkan". 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling av länsstyrelsens arbete inom områdena skydd mot olyckor och extraordinära händelser 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Skåne 

Sammanfattning av 

projektet 

Olyckor och kriser inträffar ofta lokalt och hanteras normalt av de närmast berörda aktörerna. Samhällets stöd sker oftast med 

kommunens och andra lokala aktörers resurser. Ibland drabbar olyckor och kriser ett större geografiskt område antingen direkt 

genom händelsens konsekvenser, men även indirekt genom att hanteringen inte sker enbart med lokala resurser. Länsstyrelsen 

som regional aktör har en viktig stödjande roll till dem som har att hantera dessa händelser. Det ligger i såväl länsstyrelsens som i 
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berörda aktörers intresse att den regionalt områdesanvariga myndigheten har tolkat sina uppgifter rimligt, så att 

krisberedskapen hanteras på ett bra sätt. Detta projekt syftar till att länsstyrelsen skall bibehålla och utveckla sin förmåga att 

utöva den samordning och inriktning som krävs i sådana situationer. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

2.3  Kriskommunikation och samordning av information 

 

Projektnamn Samordnad kriskommunikation i NordSam och Dalarna 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Sammanfattning av 

projektet 
Projektet ska stärka de sex nordligaste länen i Sverige, NordSam-länens, kapacitet inom kriskommunikation före, under och efter 
en kris. Målen är att utarbeta gemensamt synsätt på kriskommunikation, att utveckla arbetsmetoder för exempelvis digitala 
verktyg och stärka vår förmåga. I projektet samordnas arbetet med kriskommunikation mellan personal vid länsstyrelsernas 
kommunikations- och beredskapsfunktioner, mellan de sex länsstyrelserna och med andra aktörer med ansvar för 
kommunikation vid kris.  

Målet är att de som arbetar med kriskommunikation i Dalarna ska ha kunskap om nya verktyg och kanaler och arbeta enligt de 

arbetssätt som tas fram i NordSam-delen av projektet. I det nya kriskommunikationsnätverket, där bland andra kommuner och 

landstinget ingår, ska vi ha etablerade kontaktvägar och känna till varandras organisationer så att vi ska kunna kommunicera 

samordnat till medier, andra myndigheter och allmänheten och kunna hjälpa varandra vid en kris. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Samordnad kriskommunikation i NordSam inklusive länsspecifikt för Gävleborg 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Gävleborg 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet ska stärka de sex nordligaste länen i Sverige, NordSam-länens, kapacitet inom området kriskommunikation före, under 

och efter en kris. Målen är att utarbeta gemensamt synsätt på kriskommunikation, att utveckla arbetsmetoder för exempelvis 

digitala verktyg och stärka vår förmåga. I projektet samordnas arbetet med kriskommunikation mellan personal vid 

länsstyrelsernas kommunikations- och beredskapsfunktioner, mellan de sex länsstyrelserna och med andra aktörer med ansvar 

för kommunikation vid kris. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Samordnad kriskommunikation i NordSam 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet ska stärka de sex nordligaste länen i Sverige, NordSam-länens, kapacitet inom området kriskommunikation före, under 

och efter en kris. Målen är att utarbeta gemensamt synsätt på kriskommunikation, att utveckla arbetsmetoder för exempelvis 

digitala verktyg och stärka vår förmåga. I projektet samordnas arbetet med kriskommunikation mellan personal vid 

länsstyrelsernas kommunikations- och beredskapsfunktioner, mellan de sex länsstyrelserna och med andra aktörer med ansvar 

för kommunikation vid kris. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Kriskommunikationsprojekt Sydlänen - Utveckling av regionalt anpassade utbildningar samt utveckling av 

kriskommunikationssamverkan 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Kalmar 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar i stort till att stärka sydlänens förmåga att hantera kriskommunikation före, under och efter en händelse samt att 

utveckla samverkan inom och mellan länen inom ämnesområdet. Projektet ska ge möjlighet att utveckla nätverken och 

samverkansrutinerna inom kriskommunikation, som berör flera verksamhetsområden inom myndigheterna.  

Målet är att inom projektet ta fram ett sydlänsgemensamt regionaliserat utbildningskoncept inom kriskommunikation 

omfattande baskurs, fördjupningskurs samt en återkommande övning baserad på utbildningarna. Den regionala anpassningen 

möjliggör ökad förståelse för specifika regionala risker och ska kunna riktas in för att innefatta principer och rutiner för 

samverkan inom de olika länen. Baskursen inom kriskommunikation ska ge deltagarna en grund som gör att de blir användbara 

resurser för respektive krisorganisation på hemmaplan. Fördjupningskursen ska ge möjlighet att förkovra sig i processer, 

metoder och verktyg. Målet är att deltagarna ska blir säkrare i det operativa kriskommunikationsarbetet och i rollen som 

kriskommunikationsansvariga. När alla får samma grund att stå på skapar vi bättre förutsättningar för samverkan både inom 

länen och över länsgränserna. Utbildningskonceptet kan vara till nytta för andra län och ska göras tillgängliga och utvecklingsbara 

för andra län/aktörer.   

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Samordnad kriskommunikation i NordSam  (NordSam och länsspecifik del för Länsstyrelsen i Norrbottens län) 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet ska stärka de sex nordligaste länen i Sverige, NordSam-länens, kapacitet inom området kriskommunikation före, under 

och efter en kris. Målen är att utarbeta gemensamt synsätt på kriskommunikation, att utveckla arbetsmetoder för exempelvis 

digitala verktyg och stärka vår förmåga. I projektet samordnas arbetet med kriskommunikation mellan personal vid 

länsstyrelsernas kommunikations- och beredskapsfunktioner, mellan de sex länsstyrelserna och med andra aktörer med ansvar 

för kommunikation vid kris.  
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Projektet innefattar även länsspecifika delmål och aktiviteter för Länsstyrelsen Norrbotten i syfte att utveckla 

informationssamordningen i länet genom exempelvis workshops och utbildningar.  

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Samordnad kriskommunikation i NordSam -Västerbotten 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet ska stärka de sex nordligaste länen i Sverige, NordSam-länens, kapacitet inom området kriskommunikation före, under 

och efter en kris. Målen är att utarbeta gemensamt synsätt på kriskommunikation, att utveckla arbetsmetoder för exempelvis 

digitala verktyg och stärka vår förmåga. I projektet samordnas arbetet med kriskommunikation mellan personal vid 

länsstyrelsernas kommunikations- och beredskapsfunktioner, mellan de sex länsstyrelserna och med andra aktörer med ansvar 

för kommunikation vid kris.  

Det övergripande målet med projektet på regional nivå är att kommunikatörer inom Västerbottens län ska ha en mycket god 

förmåga att använda sig av etablerade samverkansformer i enlighet med ny regional kriskommunikationsplan. Deltagarna ska 

känna sig trygga i att använda sig av kontakterna inom det regionala nätverket vid behov av stöd eller för att initiera hjälp till 

drabbad aktör vid kris eller allvarligare händelse.  

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Samordnad kriskommunikation i NordSam - Västernorrland 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västernorrland 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet ska stärka de sex nordligaste länen i Sverige, NordSam-länens, kapacitet inom området kriskommunikation före, under 

och efter en kris. Målen är att utarbeta gemensamt synsätt på kriskommunikation, att utveckla arbetsmetoder för exempelvis 

digitala verktyg och stärka vår förmåga. I projektet samordnas arbetet med kriskommunikation mellan personal vid 

länsstyrelsernas kommunikations- och beredskapsfunktioner, mellan de sex länsstyrelserna och med andra aktörer med ansvar 

för kommunikation vid kris.  

Projektet kopplar också till tidigare beviljat projekt, Kriskommunikation Västernorrland 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Kriskommunikationssamverkan i praktiken 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Örebro län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att utveckla en process för hur länet i praktiken i vår länssamverkan hanterar och sprider information och 

förmedlar en samstämmig bild av en händelse. Målet är att stärka berörda aktörers förmåga till kriskommunikationssamverkan 

så att vi på ett bättre och effektivare sätt kan förmedla samlad och korrekt information till allmänhet och media. Vi vill också 

skaffa mer kunskap kring hur vi hanterar, sorterar information i sociala medier och hur vi skapar mening av informationen i 

samband med social oro för att öka förmågan att i samverkan hantera denna typ av händelser. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Kriskommunikation och samordning av information - fortsatt arbete och implementering utifrån projektet regional samordning 

och inriktning   

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Östergötland 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att stärka länets förmåga och öka kapaciteten inom området kriskommunikation.  

Målet är att öka förmågan att kommunicera med allmänheten och via medierna vid stora samhällsstörningar. 

Projektet vill särskilt rikta arbetet inom två områden:  

 kartlägga vilka målgrupper vi traditionellt sett inte når med de vanliga kanalerna som idag används (tidningar, tv, radio, 

sociala medier)och utveckla metoder för hur aktörerna i krishanteringssystemet kan nå dessa målgrupper. 

 Anpassa och skapa gemensamma arbetsmetoder vad gäller lägesbild och informationsdelning utifrån överenskommen 

samverkansstruktur inom MSB:s och länsstyrelsens utvecklingsprojekt ”Regional samordning och inriktning” 

Målet är att öka förmågan att kommunicera med allmänheten och via medierna vid stora samhällsstörningar. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

2.4 Förstärkt ledning 

 

Projektnamn Säkra kryptografiska funktioner 

Ansvarig myndighet Försvarets Radioanstalt  

Sammanfattning av 

projektet 

En av de viktigaste skyddsåtgärderna är säkra kryptografiska funktioner. Med hjälp av gemensamma kryptosystem kan svenska 

organisationer elektroniskt utbyta sekretessbelagd information med varandra, utan risk för avlyssning etc. 

Med säkra kryptografiska funktioner menas kryptosystem som är nationellt godkända av Försvarsmakten. System finns för att 
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kryptera tal, fax, datafiler och hela datanätverk. Signalskyddssystem kallas de system som är godkända att skydda hemliga 

uppgifter, dvs sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet. Kryptosystem för skyddsvärda uppgifter (KSU) kallas de system 

som är godkända att skydda skyddsvärda uppgifter, dvs sekretessbelagda uppgifter men som ej rör rikets säkerhet. 

För att svenska organisationer ska kunna samverka säkert med varandra krävs att alla använder samma kryptosystem.  

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Kommunikation för ledning och regional samordning samt utveckling av övningsverksamheten med Rakel 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Blekinge län 

Sammanfattning av 

projektet 

Länsstyrelsen ska som geografiskt områdesansvarig myndighet säkra kommunikationsmöjligheterna vid el-, tele- och 

databortfall. För detta måste det finnas förmåga att upprätthålla och säkra förbindelserna mellan myndigheterna, kommunerna, 

samhällsviktiga företag och frivilligorganisationer i och utanför länet.  

Rakel är ett kommunikationssystem för samverkan och ledning och ska användas för att stärka samhällets 

krishanteringsförmåga. Länsstyrelsen har med stöd av MSB:s Rakelenhet bidragit till att införa och utveckla Rakelanvändningen i 

regionen. Detta arbete ska vidareutvecklas genom övningsverksamhet för att uppnå naturlig användning av Rakel i 

krisberedskapsarbetet.     

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Medel och metodutveckling av gemensam regional inriktning och samordningsgrupp Halland (ISG tidigare samverkansforum 

Halland). 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Hallands län 
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Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är utveckla och implementera metoder av regional inriktning och samordningsgrupp Halland (ISG tidigare 

samverkansforum) på distans med ljud och bild. MSB har utarbetat ett underlag för teknisk plattform, redan idag finns 

möjligheter att vid mindre kriser i Halland nyttja befintliga och ordinarie samverkansverktyg såsom lync vid händelser. Projektet 

syftar till att utveckla medel och metoder för samordning och inriktning stora olyckor och kriser med bild/ljud överföring där 

flera funktioner kan samverka samtidigt. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Samverkan över gränserna med stöd av Rakel 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Sammanfattning av 

projektet 

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska tillsammans med länets aktörer utveckla formerna och möjligheterna att bedriva samordning 

och samverkan via Rakel över gränserna. Genom seminarier, möten, utbildningar och övningar ska förmågan att använda 

tillgänglig teknik, främst Rakel utvecklas och stärkas. 

Beräknat slutdatum 2015-04-30 

 

 

Projektnamn Rakel 2014 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att implementera de regionala riktlinjer för samverkan i Rakel som länsstyrelsen tillsammans med MSB 

utarbetade under 2013 samt att stimulera ökad användning av Rakel på kommunal ledningsnivå exkluderat räddningstjänsten. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn RAKEL – utveckling av strukturer för en effektiv samverkan och samordning inför och vid en händelse 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Länets kommuner och även andra samhällsviktiga företag har under 2012 och 2013 införskaffat RAKEL för att kommunicera och 

samverka med samhällets övriga aktörer vid en kris. Nu behöver länet tillsammans enas om hur RAKEL ska nyttjas. Projektet 

syftar därför till att ta fram en strategi, riktlinjer och en handlingsplan för hur länets aktörer ska kunna implementera och 

använda RAKEL på ett naturligt sätt inför och under en händelse. 

Projektet syftar också till att utforma konkreta riktlinjer för hur samverkan ska ske innan, under och efter en kris för samtliga 

aktörer (förutom vårt ”vanliga” USam även elbolag, telebolag, försvarsmakten, Frivilligorganisationer, viktiga företag (exempelvis 

Westinghouse) etc). Det handlar om att man i resp. organisation ska ha förståelse och kunskap om hur de talgrupper som finns 

ska användas. I projektet ska också ges möjlighet att föreslå och utforma nya talgrupper och riktlinjer för användningen av dessa. 

En övning med RAKEL som sambandsmedel kommer att genomföras då detta projekts slutsatser och mål ska prövas. Övningen 

äger rum inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands projektansökan ”Social oro med våldsinslag; ett samverkansprojekt med 

länets samtliga aktörer” 

Projektet genomförs till vissa delar i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län via deras sökta projekt ”RAKEL- utveckling av 

samverkan, samordning och ledning” 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Rakel – utveckling av samverkan, samordning och övning 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Örebro län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet har två inriktningar: 

Stöd till länet 
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Detta projekt syftar till att göra Rakel till en naturlig del av krisberedskapen där inblandade aktörer kan känna sig trygga i när, var 

och hur Rakel ska användas. 

Länets kommuner har efterfrågat stöd i att införa Rakel i sina tekniska förvaltningar. Detta projekt är även tänkt att kartlägga hur 

behovet ser ut i länet och vilket stöd som skulle kunna vara möjligt för att underlätta för kommunerna. 

Samverkan Rakel på Hjälmaren 

En arbetsgrupp under Hjälmargruppen håller för närvarande på att skapa och dokumentera en operativ rutin samt 

utbildningsmaterial för att säkerställa ett liknande förfarande i de ingående länen. En övning är planerad till våren 2014 för att 

kvalitetssäkra det framtagna materialet. 

Samverkan mellan de tre länen på Hjälmaren är på väg men behöver en särskild satsning nu för att uppnå en acceptabel 

förmåga. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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3. Förmåga att mobilisera resurser 

 

3.1  Upptäckt, tidig varning och analys 

 

Projektnamn Anomalidetektion Del 2 

Ansvarig myndighet Kustbevakningen 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet Anomaliedetektion samt projektet Anomalidetektion del 2 syftar till att utveckla förmågan att detektera avvikelser i 

sjölägesbilden vilket underlättar myndigheternas förmåga att tidigt detektera, reagera och verka förebyggande  på fenomen. 

Dessa detekterade fenomen kan vara indikationer på en ökad säkerhetsrisk men även att risk föreligger att verksamhet som inte 

följer lagar och övriga regler pågår. Med förbättrade metoder att detektera avvikelser, ökar förmågan till mer kvalitativa 

riskbedömningar samt förmågan till att sätta in omedelbara åtgärder vid behov.  

 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling och visualisering av Geoteknisk Sektorsportal och Branschens Geotekniska Arkiv för räddningstjänstrelaterade 

tillämpningar. 

Ansvarig myndighet Lantmäteriet 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att vidareutveckla Branschens Geotekniska Arkiv (BGA) med ytterligare tjänster/webbapplikationer till stöd 

för räddningstjänsten i samband med risk för eller inträffade naturolyckor. Detta har en nära anknytning till det arbete som MSB 

genomför med att utveckla insatsmetodik och teknik, t.ex. genom det integrerade beslutsstödet RIB Karta/LUPP, för att 
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räddningstjänsten ska kunna hantera naturolyckor på ett säkrare och effektivare sätt. 

Målet är att tolkningen/identifieringen av områden där speciellt känsliga geotekniska förhållanden råder ska underlättas via 

signalering/visualisering med färg-/symbolsättning. Detta skulle vara ett värdefullt stöd för geotekniker och räddningstjänsten i 

arbetet med att på plats ge en lägsebild som underlag för räddningstjänstens åtgärder. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Stärkt nationell laboratorieförmåga att hantera utbrott av högpatogena smittämnen 

Ansvarig myndighet FOI 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet, som kommer att genomföras inom ramen för nätverket Forum för beredskapsdiagnostik (FBD), syftar till att förbättra 

förmågan att hantera högpatogena smittämnen inom Norden. Detta kommer att utföras dels genom att ta fram en strategi och 

etablera samarbete med övriga Nordiska länder och dels genom utveckling och utvärdering av detektionsmetoder och 

snabbtester för first responders. Vidare syftar projektet till att öka spridning av kunskap om den nationella analysförmågan av B-

händelser på lokal och regional nivå. 

 

Målet med projektet är att: 

 1) Samarbetet inom den laborativa beredskapen mellan de nordiska länderna har ökat genom kunskapsutbyte och genom att 

gemensamma laboratorieövningar och ringtester har genomförts. 

2) Nya detektionsmetoder och snabbtester har utvecklats och utvärderats. 

3) Den laborativa beredskapsförmågan är väl känd på lokal, regional och central nivå.  

 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Spektroskopiska metoder för ickeförstörande forensisk analys av fingeravtryck: detektion av explosivämnen, avbildning och 

åldersbestämning. 

Ansvarig myndighet Rikspolisstyrelsen – Statens kriminaltekniska laboratorium 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syfte är att förbättra vår förmåga att utföra forensiska undersökningar av fingeravtryck med fokus på detektion av 

explosivämnen, avbildning och åldersbestämning.  

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Zoonossamverkan, förlängning 

Ansvarig myndighet Jordbruksverket 

Sammanfattning av 

projektet 
Projektet Zoonossamverkan har bedrivits 2011-2013 med flera delprojekt. Denna ansökan avser förlängning av delprojekt 2 som 
inte hunnit avslutas. 

Ett verktyg som i arbetet med zoonoserna EHEC/VTEC visat sig vara mycket starkt för att förankra gemensamma målsättningar är 

att upprätta en handlingsplan där myndigheternas gemensamma syn på, och ambition rörande zoonosen ifråga konkretiseras. En 

sådan handlingsplan kan utgöra ett styrdokument för myndigheternas gemensamma agerande på området och även fungera 

som en grund för kommunikation mot allmänheten angående hur myndigheterna arbetar tillsammans för att förebygga att 

människor blir sjuka. En nationell handlingsplan för samverkan vid utbrott finns framtagen men behöver anpassas för att också 

utgöra ett stöd i framtagandet av mer långsiktiga handlingsplaner för endemiska sjukdomar. I flera myndighetsutredningar har 

behovet av synlighet i zoonosfrågor framkommit och det är tydligt att det finns ett behov av en kommunikationssatsning kring 

det som görs inom Zoonosrådet, Zoonoscenter och Zoonossamverkansgruppen. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn Analys av kemiska toxiner 

Ansvarig myndighet Rikspolisstyrelsen 

Sammanfattning av 

projektet 
Projektet syftar till att förstärka vår laboratorieförmåga gällande analys av kemiska toxiner. Flertalet av de toxiner som 
produceras av mikroorgansismer och växter, så kallade biotoxiner, är extremt giftiga och för många av dessa finns det ett stort 
behov av förbättrade analysmetoder. Analyserna av biotoxiner är ofta mycket komplicerade och kräver både specifik kompetens 
och avancerad utrusting. Genom samarbete mellan olika myndigheter med olika kompentensmässiga och instrumentella 
resurser möjliggörs detta arbete. Det övergripande målet för projektet ”Analys av kemiska toxiner” är att utveckla validerade 
metoder för att kunna analysera olika matriser av bakterietoxiner och toxinanaloger som är relevanta för de deltagande 
myndigheteslaboratorierna.  

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Medfinansiering av EU-projektet GIFT. (Development of an integrated forensic toolbox that can be deployed in case of forensic 

investigations at CBRN scenes) 

Ansvarig myndighet FOI 

Sammanfattning av 

projektet 
EU-projektet GIFT kommer att fokusera på att etablera nya gemensamma riktlinjer och procedurer för hur det forensiska arbetet 
ska implementeras och stärkas vid CBRN-händelser eftersom dagens traditionella kriminaltekniska och forensiska metoder inte 
fungerar i en CBRN-miljö. Dessutom finns för närvarande inga gemensamma Svenska eller EU-riktlinjer att stödja sig emot. 

GIFT kommer att utveckla nya provtagnings- och mätstrategier, speciellt vad gäller fingeravtryck, användandet av CBRN-sensorer 
och DNA-provtagning och analys, men även för att ta fram metoder som ger möjlighet att analysera klassika forensiska bevis på 
kontaminerat material och utveckla CBRN-analyserna för att kunna spåra källan (profilering). Målet är att skapa en verktygslåda 
baserad på scenarier, kriminaltekniska undersökningar, traditionella forensiska undersökningar och CBRN profilering för att 
kunna lägga fram kvalitetssäkrade bevis som ska hålla vid en rättegång. Denna plattform kommer att vidare kunna användas vid 
utbildning och träning av CBRN-forensisk vetenskap nationellt och internationellt och som behövs för att överbrygga gapet 
mellan traditionella forensiska undersökningar och CBRN forensik (profilering). 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  52 (76) 

 Datum 2013-12-17 

 

Diarienr 2013-1556 

 
 

 

 
 

Målen för projektet är: 

1) Att utveckal gemensamma riklinjer och procedurer för hur en forensisk CBRN undersökning ska utföras på EU-nivå 

2) Att utveckla nya tekniker vid en CBRN undersökning vad gäller detektion, provtagning, analys, tolkning av data och 
dokumentation i syfte att ta fram bevis som håller i en rättegång. 

3) Utveckla en CBRN forensisk verktygslåda som ska testas och utvärderas i fält och laboratorier , tillsammans med 
slutanvändare, i olika scenarier för att fastställa robustheten. 

4) Samarbeta med och ta till vara på information och kunskap från andra Nationella och FP7 finansierade CBRN relaterade 

projekt. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Det nätbaserade kemikaliehotet - inventering, analys och förslag på åtgärdsprogram för att uppnå en tillräcklig förmåga för att 

hantera hotet 

Ansvarig myndighet Rikspolisstyrelsen 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet avser konkretisera den aktuella, breddade hotbilden för de aktörer som ska ha förmåga att ingripa vid en händelse 

med farliga ämnen; polis, räddningstjänst och sjukvård.  

Vidare kommer konsekvenserna på indikering, skydd inklusive sanering, provtagning, analys och hantering samt utbildning och 

träning att analyseras. Där behov föreligger kommer förbättringar att föreslås. 

Även behovet av experthjälp blir viktigare. Vilken form av hjälp, var den behövs samt hur den kan göras tillgänglig på en 

kontinuerlig basis kommer att utredas.  .  

 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  53 (76) 

 Datum 2013-12-17 

 

Diarienr 2013-1556 

 
 

 

 
 

Projektnamn Stärkt beredskapskapacitet via rationell laboratoriediagnostik samt förenklad provberedning, pre-PCR processing 

Ansvarig myndighet Rikspolisstyrelsen 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att  bygga en samverkansplattform för effektivare DNA/RNA-baserad analys och därigenom stärka 

beredskapskapaciteten avseende mikroorganismer ocjh forensiska spår i ett sektorsövergripande perspektiv.  

 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

3.2 Förstärkningsresurser 

Projektnamn Utveckling av förmåga att utnyttja frivilliga förstärkningsresurser 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att stärka förmågan till samverkan med frivilliga försvarsorganisationer och utnyttjande av frivilliga 
förstärkningsresurser i länet för att därigenom öka möjligheterna att hantera påfrestningar i samhället i samband med svåra 
störningar, olyckor, extraordinära händelser etc. I projektet ska även ingå att värdera verksamhet före, under och efter en 
händelse. Länet har stora behov av stöd av olika slag från frivilliga vid olika typer av händelser, inte enbart vid stora katastrofer 
och påfrestningar utan även vid mer vardagliga och mindre olyckor. För att kunna komma i åtnjutande av de tjänster och det 
stöd som efterfrågas/erfordras krävs väl fungerande frivilligorganisationer med utbildad och övad personal.  

Att kunna upprätthålla en generisk förmåga är dock omöjligt. Därför krävs även en djupgående analys för att klara ut inom vilka 
områden kommuner, landsting m.fl. krishanteringsaktörer har behov av stöd och på vilket sätt stödet kan utvecklas. I denna 
process avses såväl aktörer inom F-samverkan (Länsstyrelse, Landsting, kommuner, polis m.fl) som andra krishanteringsaktörer 
liksom frivillig-organisationerna själva delta. 

Utgående från resultatet av denna analys skall därefter utbildnings-och övningsprogram tas fram för att ge respektive 
organisation/deltagare de grund- och påbyggnadskunskaper som är nödvändiga för att vid behov snabbt kunna sättas in där 
behov uppstår. Övningsverksamheten bör ske så nära "skarpa" situationer som möjligt, med den eller de organisationer som 
förväntas avropa stödet inblandade. En del av projektet går därför ut på att hitta former för övningsverksamhet där 
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frivilligorganisationer i enskilt eller i samverkan kan bidra till att öka kris-hanteringsförmågan hos ansvariga aktörer. Vi menar att 
sådana övningar och övningsformer, regelbundet återkommande, skapar en bättre förutsättning för livaktigt stöd till samhället. 
Ett övergripande mål för projektet är också att påvisa behovet av frivilligresurser i samband med krishantering med 
underliggande mål, bland annat att underlätta och skapa en bättre grund för rekrytering till frivilliga resursgrupper inom 
respektive kommun/länet. Projektet har alltså sin inriktning på såväl lokal som regional nivå. 

Projektet ska i sitt slutskede kunna lämna ett förslag på vilka samverkansformer mellan frivilligorganisationer och berörda 
avropare/organisationer som bedöms lämpligast.   

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Barents Rescue 2015 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Sammanfattning av 

projektet 

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska tillsammans med olika aktörer såväl lokala, regionala, nationella som inom Barents regionen 

planera, genomföra, utvärdera och ta tillvara på erfarenheter från planeringsprocessen och genomförandet av Barents Rescue 

2015. 

Beräknat slutdatum 2016-04-30 

 

 

Projektnamn Regional förmågeutveckling för hantering av förstärkningsresurser 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Uppsala län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att regionalt utveckla förmågan att samutnyttja samhällets frivilliga resurser samt att utveckla en modell för 
att skapa ett brett användningsområdet av frivilligresurser i en vid större olyckor och kriser. 
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Mål för projektet är att: 

 Den 31 dec 2016 har en ny resurspool prövats tillsammans med länsstyrelsen, polisen och ingående frivilliga aktörer. 

 Länsstyrelsen har en tillämpad metod att kunna ta tillvara nya frivilliga aktörer för att kunna ingå i en regional resurspool 
som både kan användas lokalt, regionalt och även nationellt om så krävs. 

Delmål 2014 - En mer detaljerad projektplan är framtagen och är förankrad deltagande aktörer. En workshop med lokala och 
regionala aktörer är genomförd. En behovsanalys är gjord utifrån ingångsvärden från den workshop som genomförts. 

Delmål 2015 – Ett utbildningspaket är utformat och efterföljande utbildningar är genomförda. Resurspoolen är prövad i en 
tillämpad övning och den har utvärderats. 

Delmål 2016 – En workshop med lokala och regionala aktörer är genomförd och den nya arbetsmetoden är utvecklad. 
Förankrings- och implementeringsmöten är genomförda. Utvärdering och slutsummering av projektet genomförs och 
kommuniceras. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Länets förmåga att identifiera och prioritera förstärkningsresurser 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Värmland 

Sammanfattning av 

projektet 
Syftet med projektet är att få en klarare bild av tillgängliga förstärkningsresurser och hur dessa kan användas i en krissituation. 

 Målsättningen är att det i samverkan med övriga aktörer (kommuner, landsting, frivilligorganisationer och privat sektor) skall 
finnas rutiner för hur förstärkningsresurser kan tas i anspråk.  

Fortsatt arbete med identifiering och lokalisering av befintliga resurser. Framtagande avrutiner för ianspråktagande och 
hantering av förstärkningsresurser. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn Barents Rescue 2015, Västerbotten 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Sammanfattning av 

projektet 

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska tillsammans med olika aktörer såväl lokala, regionala, nationella som inom Barents 

regionen planera, genomföra, utvärdera och ta tillvara på erfarenheter från planeringsprocessen och genomförandet av Barents 

Rescue 2015. 

Beräknat slutdatum 2016-04-30 

 

 

Projektnamn Förstärkningsresurser: regional förmågeutveckling 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att regionalt utveckla förmågan att ta emot och fördela förstärkningsresurser, offentliga och privata samt till 

att ta till vara den enskildes förmåga (frivilliga förstärkningsresurser). 

Vid utgången av 2014: 

-har vi en regional behovsbild av resurser utifrån bla regional RSA 

- har vi en genomarbetad bild och kontaktstruktur av vissa frivilligorganisationernas resursmöjligheter 

- har vi genomfört regionalt ledningsspel tillsammans med vissa frivilligorganisationer 

Vid utgången av 2015: 

- har vi utvecklat förmåga och metoder inom länsstyrelsen för hantering, fördelning av nationella resurser i dialog med offentliga 

och privata aktörer 
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Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling av Frivillig resursgrupp Halland 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Hallands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Länsstyrelsen har sedan 2009 tillsammans med frivilligorganisationerna i Halland arbetat med att hitta samarbetsformer för att 

stärka länets förmåga att hantera händelser på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med projektet är att hitta kompetenser inom olika 

områden som Länsstyrelsen efterfrågar och som kan användas vid en krissituation då extra resurser krävs för att hantera krisen. 

Projektet ska också utveckla medel och metoder för samverkan med frivilligorganisationer i länet. Effekten av projektet är att 

förbättra samverkan och att utnyttja redan befintlig kompetens. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

3.3 Evakuering och utrymning 

 

Projektnamn Förmågeutveckling gemensam generisk planering utrymning, inrymning, evakuering samt mottagning 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Hallands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att fortsätta från kunskapsutvecklingen som genomförts under 2013 till att implementera nationella 

riktlinjer och påbörja generisk planering för utrymning och evakuering . Lärdom efter 2013 års projekt är att även förbereda för 

mottagning av massevakuering på regional nivå. Inledningsvis ska projektet genomföra en förbereda och genomföra 

workshop/övning gällande planering av utrymning/evakuering därefter ska gemensam generisk planering genomföras med liten, 

medel och stor ytrymning/evakuering där kommuner, privata företag, Region Halland, polismyndigheten mfl deltar. Vidare ska 
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projektet utarbeta enklare övningsscenarion som kan nyttjas i syfte att öka förmågan inom eget område. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Samordnad dammhaveriplanering i Norrbotten och inom NordSam 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att vidareutveckla den regionala dammbrottsplaneringen för Luleälven avseende mottagningsplanering, 

behovsanalys för införande av system för tidig varning. Projektet ska vidare skapa en likartad planeringsstruktur för 

dammbrottsplanering inom Nordsamlänen. 

I projektet ingår att delta i Transportstyrelsens/SOSUV validering av vägledning för utrymning samt implementera resultat i den 

regionala planeringen och i NordSam. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Storskalig utrymning i storstadsmiljö 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Stockholms län 

Sammanfattning av 

projektet 

Kunskaper från Länsstyrelsens projekt ”Storskalig utrymning i storstadsmiljö” utvecklas och tillämpas med Stockholms län som 

pilotlän i Transportstyrelsens projekt Evakuering – Utrymnin . Stockholms län deltar också som referensgrupp. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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3.4 Större CBRNE-incidenter 

 

Projektnamn Ökad förståelse och förmåga att hantera händelser med farliga ämnen (CBRNE) i Hallands län 2014 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Hallands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att säkerställa att gemensamma satsningar och lärdomar i länets tidigare CBRN-projekt (2011-2013) tas 

till vara av deltagande aktörer samt att genomföra en mer tydlig övergång från CBRN-arbetet i projektform till ordinarie 

verksamhet. Målet är att det efter projektets slut finns tydliga rutiner för att upprätthålla förmågan att hantera CBRNE-händelser 

i länet. 

För att uppnå detta krävs bland annat en omfattande utvärdering, återkoppling av resultat och prioritering av åtgärdsförslag 

samt en ökad förankring av den regionala samordningsfunktionens roll i länet. Samordningsfunktionen behövs för att förbättra 

förutsättningarna för att bedriva en kontinuerlig och effektiv planering av utbildning och övning och annan förberedande 

verksamhet inom området farliga ämnen. En del av målsättningen är att genomföra en årlig övning av CBRNE-olycka. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Gränslös samverkan vid kärnteknisk olycka (GSK) 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Jämtland 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att vi ska skapa förutsättningar för en samordnad krishantering och förståelse av problematiken mellan 

länderna i händelse av en kärnteknisk olycka. Vi ska särskilt fokusera på konsekvenser för ursprungsbefolkningen och att en 

gränsöverskridande planering tar hänsyn till deras villkor och behov. 

Mål: 

En stärkt förmåga att hantera en kärnteknisk olycka som berör både Norge och Sverige som särskilt tar hänsyn till 
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ursprungsbefolkningens behov. Detta ska uppnås genom att 

 skapa en särskild plan för att hantera en gränsöverskridande kärnteknisk olycka 

 i planen särskilt beakta kriskommunikation gentemot ursprungsbefolkningen 

 i planen särskilt beakta kriskommunikation med flera länder inblandade 

 anpassa och utnyttja teknisk lösning från GGI-projektet för att uppnå delad lägesuppfattning 

 pröva planen och den tekniska lösningen genom en övning 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn CBRNE samverkan i Norrbotten 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Sammanfattning av 

projektet 
Syftet med projetket är att skapa en hållbar och långsiktig samverkan inom området för CBRNE mellan lokala och regionala 
aktörer i länet genom den regionala samverkansfunktionen för farliga ämnen som finns etablerad i Norrbotten.  

Mål med projektet är att: 

- öka kunskapen inom CBRNE området både på administrativ och operativ nivå, med fokus på C - händelser 

- stärka förmågan att hantera CBRNE- händelser, med fokus på C -händelser 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 
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Projektnamn Förstudie för ökad användbarhet och användning av Digital Miljöatlas.  

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Skåne län 

Sammanfattning av 

projektet 

Det finns ett behov av att ha bättre verktyg som stöd vid hantering av vådautsläpp av farliga ämnen. Den typ av data som i 

dagsläget finns i det nationella dataverktyget Miljöatlas, i form av skyddsvärda områden och lämpliga 

hanterings/saneringsmetoder för att hantera oljepåslag, skulle behöva breddas och utökas för att kunna användas vid fler typer 

av händelser. Projektet fokuserar på utredning av behovet av ett geografiskt stödverktyg kopplat till utsläpp av farliga ämnen och 

tillvaratagandet av data som finns idag genom att samla den i Miljöatlas. Länsstyrelsen Skåne vill driva detta projekt genom att 

möta aktörer i form av nuvarande och framtida användare i länet, samt ta tillvara på erfarenheter som finns runt om i andra län 

och inom den akademiska världen. Resultatet väntas bli en rapport som ger förslag på data att samla in och kombinera i den 

nationella Miljöatlasen. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Regional samordningsfunktion Farliga ämnen (RSF) 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Södermanland 

Sammanfattning av 

projektet 

I samverkan öka förmågan att hantera CBRNE-händelser. Projektet syftar till att skapa gemensamma rutiner och utbildningar 

samt att utnyttja varandras resurser.      

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Utveckling och implementering av övningskoncept CBRNE inom ramen för den Regionala samordningsfunktionen i Värmland 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Värmland 
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Sammanfattning av 

projektet 

Länsstyrelsen Värmland ansöker om medel för att utveckla och implementera ett övningskoncept där länets blåljusmyndigheter 

tillsammans övar händelser med farliga ämnen. Detta inom ramen för den Regionala samordningsfunktionen för farliga 

ämnen/CBRNE, RSF i Värmland. RSF består av representanter från Polismyndigheten, Beredskapsenheten och 

Ambulansverksamheten på Landstinget, Kommunal räddningstjänst och Länsstyrelsen 

Beräknat slutdatum 2014-12-15 

 

 

Projektnamn Utveckling av insatsmetoder för livräddning med lägre skyddsnivå vid olycka med kondenserad gas 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västerbotten 

Sammanfattning av 

projektet 

Detta projekt söks av Länsstyrelsen Västerbotten men kommer att genomföras inom RSF Västerbotten med samverkansparter, 

framförallt FOI. Syftet med projektet är att utveckla metoder för att även vid lägre skyddsnivå kunna begränsa 

spridning/riskområde från ett utsläpp av kondenserad gas för att vid en olycka kunna agera tidigare och därmed öka förmågan 

att rädda liv och minska skador på miljö. 

Mål: 

Projektet omfattar utveckling av metoder att vid lägre skyddsnivå kunna begränsa spridning/riskområde från ett utsläpp av 

kondenserad gas, pröva effekt och säkerhet vid användande av metoderna samt att dokumentera projektet både i 

utbildningssyfte och som underlag för att göra nödvändiga ändringar i regelverk för att metoden ska kunna användas. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 
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Projektnamn Länsöverskridande samverkan kring farliga ämnen (LSFÄ) 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västerbotten (Lst Västerbotten söker för hela Nordsam dvs även Lst Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, 

Gävleborg och Dalarna) 

Sammanfattning av 

projektet 

Detta är ett projekt inom Nordsam där Lst Västerbotten står för projektansökan för samtliga sex län men projektet kommer 

drivas gemensamt. 

Syfte med projektet är att uppnå en ökad förmåga och samsyn kring hantering av oavsiktliga och avsiktliga CBRNE-händelser i 

nordlänen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna). 

Mål med projektet: 

 Vi ska ha likartade rutiner i nordlänen avseende hanteringen av oavsiktliga och avsiktliga CBRNE-händelser. 

 Vi ska skapa en mötesplats och form för kompetensutveckling samt erfarenhetsåterföring av skarpa händelser för såväl 

myndigheter som privata aktörer avseende CBRNE-händelser. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Fortsatta aktiviteter - delregionalt - inom CBRNE-området i Västra Götalands län. 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i västra Götalands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet är att, genom fortsatt sammarbete över organisationsgränser, höja samhällets förmåga att hantera CBRNE-händelser. 

Målet är att planera och genomföra gemensamma utbildningar och övningar inom länets respektive delregioner - dessa 

delregioner är Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn Systematiserad dokumentation av resurser för insatser vid CBRNE-händelser 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Sammanfattning av 

projektet 

I tidigare genomförda s.k. 2:4 projekt "Utveckling inom CBRNE-området i Västra Götalands län" har bl.a. resurser för insatser vid 

CBRNE-händelser beskrivits och samlats in. Syftet med detta projekt är att på ett systematiskt sätt dokumentera dessa operativa 

resurser i sådan miljö att de blir lätt tillgängliga för berörda i en händelse och i förberedelser/planering för olika typhändelser. 

Målet är att under 2014 upprätta kravspecifikation för att dokumentera de operativa resurserna i lämplig databasmiljö, med 

MSB:s integrerade beslutsstöd RIB som huvudalternativ. Vi avser driva projektet i nära samarbete med MSB som har både 

kunskap och verktyg för att dokumentera resurser i databas, det ger också en bra grund för att pröva om denna typ av 

dokumentation kan utökas och implementeras nationellt. 

Beräknat slutdatum 2014-12-30 

 

 

Projektnamn Utveckling av gemensamt verktyg för tidig upptäckt, varning och analys av material och produkter från foderkedjan med 

avseende på farliga ämnen av kemiskt ursprung 

Ansvarig myndighet Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektets syfte är att skapa och använda ett gemensamt verktyg för tidig upptäckt, varning och analys av material och produkter 

från foderkedjan med avseende på farliga ämnen av kemiskt ursprung på foderområdet för att säkerställa rimligt snabb 

riskhantering av händelser gällande kemiska kontaminanter i foderkedjan. Därtill ska nationell laboratorieförmåga att snabbt 

kunna analysera ett större antal prover med avseende på kemiska kontaminanter sammanställas och analyseras; analysen ska 

vara tillgänglig för alla berörda parter (SJV, länsstyrelser, SVA, foder- och foderråvaruindustrin, inkl livsmedelsindustrin som 

avyttrar biprodukter som foder/foderråvaror) för att vid en eventuell krissituation snabbt kunna kontakta det/de 

laboratorium/laboratorier som har förmåga att bistå med relevanta analytiska tjänster och därmed bidra till optimal planering av 

nödvändiga korrigerande åtgärder. Projektet ska resultera i en förbättrad förmåga att agera snabbt och effektivt vid eventuella 

krissituationer gällande kemiska kontaminanter i foder/foderråvaror. 
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Beräknat slutdatum 2016-12-30 

 

 

Projektnamn Utvecklad förmåga att hantera CBRNE-händelser 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Örebro 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet stödjer och ökar förmågan att hantera oavsiktliga och avsiktliga CBRNE-händelse. 

Projektet kommer att öka förståelsen och förmågan att hantera händelser med farliga ämnen genom att aktörerna samverkar 

inom kunskap/kompetens, roller och ansvar, genomförande av insats och dra lärdomar av inträffade händelser. Aktörerna har 

ett gemensamt ansvar att vidareutvecklas inom området samt att utveckla samverkan med privata näringslivet. Fokus under 

2014 kommer att vara B-händelse, 2015 planeras fokus ligga på C-händelse. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn CBRN E- ett utbildnings- och övningskoncept i samverkan steg 2, nationell spridning 

Ansvarig myndighet Socialstyrelsen 

Sammanfattning av 

projektet 

Ett utbildnings- och övningskoncept inom CBRNE i samverkan med betoning på ledning och att ta beslut på ett gemensamt 

underlag utifrån rådande lägesbild. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Förbättrad förmåga och beredskap att i samverkan förebygga och hantera stora händelser med toxiska industrikemikalier 

Ansvarig myndighet Socialstyrelsen 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att identifiera vilka toxiska industrikemikalier (TIC) som utgör de största riskerna för hög belastning på 

samhället pga personskador vid kemisk olycka, föreslå åtgärder för förbättrad förmåga att hantera större olyckor med dessa 

industrikemikalier samt identifiera kunskapsbehov. Målsättningen är att skapa förutsättningar för prioriteringar av beredskaps- 

och förmågehöjande åtgärder för att minimera risk för allvarlig kemisk olycka samt minimera hälsokonsekvenser och belastning 

på samhället vid en sådan olycka. I samverkan mellan centrala och regionala myndigheter, operativa aktörer samt nationella 

experter görs initialt en kartläggning av TIC som hanteras i Sverige och som skulle allvarligt påverka samhällets förmåga vid en 

olycka. Förteckningen baseras på insamlad information varpå den förfinas utifrån ämnenas toxiska, kemiska och fysikaliska 

egenskaper samt hanterade mängder. För ämnen som bedöms som de mest allvarliga genomförs en analys av nationell och 

internationell kunskap avseende tidiga åtgärder inkluderande skydd av insatspersonal, behov av personsanering och medicinskt 

omhändertagande. Projektet kommer bidra till effektivare förebyggande åtgärder, förbättrade gemensamma metoder och 

beslutsunderlag vid operativa insatser samt kommer identifiera kunskapsbehov och kritiska förmågebyggande åtgärder. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Förlängning av projektet Gemensam åtgärdskalender CBRNE (Hagasamarbetet) 

Ansvarig myndighet Socialstyrelsen 

Sammanfattning av 

projektet 

Sedan 2012 pågår ett projekt med att ta fram en ny åtgärdskalender inom CBNRE, arbetet startade som ett nordiskt samarbete 

med syfte att ta fram en åtgärdskalender gemensam för de nordiska länderna. Detta arbete är nästan i mål men det har åtgått 

mycket tid för att samverka med de övriga nordiska länderna. Att göra en åtgärdskalender som är gemensam är en bra tanke 

men utifrån denna nordiska kalender behöver nu göras anpassningar till svensk lagstiftning, kultur och ledningsprinciper. För att 

gå i mål med detta arbete behöver projektet ytterligare 6-12 månader. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  67 (76) 

 Datum 2013-12-17 

 

Diarienr 2013-1556 

 
 

 

 
 

 

 

Projektnamn Öka förmågan att i samverkan hantera CBRNE-händelser (Tilläggsansökan för projektet som startade 2013) 

Ansvarig myndighet Socialstyrelsen 

Sammanfattning av 

projektet 

Sedan flera år finns i samtliga län en regional samverkansfunktion (RSF) för planering av beredskapen för CBRNE-händelser. 

Genom RSF har förmågan ökats men ännu finns det en hel del kvar att gemensamt åtgärda. 

Syftet med projektet är att aktörerna tillsammans ska öka förmågan med fokusering på händelser i kärnteknisk anläggning, skapa 

rutiner för samverkan i skadeområdet och organisation för personsanering (livräddande och fullständig personsanering). Vidare 

skapas ett verktyg för utbildning via en e-learningplattform. 

Målet är att via utbildning, övning, gemensamt framtagna rutiner och processer öka förmågan att hantera CBRNE-händelser på 

regional och lokal nivå. Genom stöd av en av en e-learningplattform kan kompetensnivå vidmakthållas och vidareutvecklas. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Revidering och konsolidering av NESA, den Nationella Expertgruppen för Sanering. 

Ansvarig myndighet SSM 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektets syfte är att ansvariga myndigheter definierar hur NESA, den Nationella Expertgruppen för Sanering ska användas före, 
under och efter en kris. Samt att utbilda och konsolidera gruppen vad gäller kompetens så att de kan svara upp mot de krav som 
ställs på den.  

Målet är att få en kompetent nationell expertgrupp inom sanering i Sverige som andra myndigheter känner till och vilket stöd det 
kan få av den. En arbetsgrupp bestående av ansvariga myndigheter och expertmyndigheter tar fram en uppgiftsbeskrivning för 
NESA. Medlemmarna i sin tur använder sedan denna beskrivning som underlag för att utveckla gruppen så att den svarar mot 
kraven. Aktiviteter som utvecklar gruppen ska också i möjligaste mån svara mot uppgifter som behövs idag. För 2014 kommer 
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uppgiften vara att uppdatera handboken Sanering av radioaktiva ämnen. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Radioaktivt nedfall i vattentäkter 

Ansvarig myndighet SSM 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet, som kommer att genomföras inom ramen för den Nationella Expertgruppen för Sanering, NESA, syftar till att förbättra 

förmågan att hantera dricks- och bruksvattenfrågor vid radioaktivt nedfall. Detta kommer att utföras dels genom att inventera 

förekomsten av ytvattentäkter och hur stor del av dricksvattnet dessa utgör dels genom att beräkna vid vilka nedfallsnivåer olika 

nuklider kan ge så höga halter i dricksvattnet att det kan bli frågan om restriktioner. Det samma utreds för bruksvatten inom 

jordbruksproduktionen.  

 

Vidare syftar projektet till att sprida kunskap om dessa frågor genom att inkorporera projektets resultat i uppdateringen av 

informationsmaterial inom RN-beredskap (se SSM:s ansökan Revidering och konsolidering av NESA). Informationen kommer även 

att användas i MSB-kursen SAN-1. 

 

Mål: 

 1) En bedömning av under vilka förhållanden/nedfallsnivåer dricksvattensförsörjningen kan hotas. 

2) Inkorporering av ny kunskap i informationsmaterial 

 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 
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Projektnamn Saneringsåtgärder i jordbruket - vägledning för kommunikation av rekommendationer, säkerställande av genomförande samt 

kontroll av efterlevnaden av gränsvärden 

Ansvarig myndighet Jordbruksverket 

Sammanfattning av 

projektet 

Syftet med projektet är att stärka samhällets förmåga att se till att ansvariga myndigheters råd och rekommendationer om 

sanering av radioaktiva ämnen inom jordbruket, efter ett utsläpp från en kärnteknisk anläggning, kommuniceras med 

lantbrukarna och verkligen genomförs. Vidare ska myndigheternas kontroll av efterlevnaden av gränsvärden inom 

livsmedelskedjan stärkas. Målet är att när projektet är slut ska det finnas en vägledning som beskriver hur ansvariga myndigheter 

ska gå till väga för att nå ut till lantbrukarna med råd och rekommendationer om lämpliga saneringsåtgärder. I vägledningen ska 

det också framgå hur man säkerställer att rekommenderade saneringsåtgärder verkligen genomförs samt hur myndigheterna ska 

kontrollera att gällande gränsvärden efterlevs. Berörda aktörer ska också ges en utbildning i hur man använder vägledningen. 

Beräknat slutdatum 2016-03-31 

 

 

Projektnamn Deltagande i Kärngrupp MSB, CBRNE-Strategi 

Ansvarig myndighet Kustbevakningen 

Sammanfattning av 

projektet 

Deltagande i framtagande av en nationell CBRNE strategi, Berörda aktörer har sedan 2012 arbetat för att ta fram en gemensam 

strategi inom CBRNE. Områden som analyseras i arbetet är; hot – risk arbete, förvaltning CBRNE, forskning och utveckling, övning 

och utbildning.  

 

Utvecklingen sker på lokal – regional – central nivå. Arbetet ska utmynna i ett antal strategiska mål, för att förbättra den 

nationella förmågan och beredskapen, genom koordination av åtgärder på lokal – regional – central nivå. Rapportering och 

uppföljning är också utmaningar för kärngruppen som ska syssla med. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  70 (76) 

 Datum 2013-12-17 

 

Diarienr 2013-1556 

 
 

 

 
 

 

Projektnamn Gränslös krishantering 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Dalarna 

Sammanfattning av 

projektet 

I Hagadeklarationens anda och inom ramen för gränsräddningsrådet mellan Dalarnas och Värmlands län samt Hedmarks Fylke i 

Norge, ska fyra huvudsakliga områden utvecklas i syfte att stärka krishanteringsförmågan i området.  

Utbildning och övning: gränsöverskridande regionala samverkanskurser under projekttiden och utveckling av regional-

interregional övningsverksamhet inför gränsöverskridande totalövning 2017.  

Rakel-Nödnett: utveckling av samband för samverkan i och mellan gränslänen, samordnat med övningsutvecklingen. 

Regional prioritering av resurser, evakuering och alarmering/varning: utveckla kriterier eller metod för prioritering av resurser så 

att bästa samhällsnytta uppnås, utveckla planeringen för samordning av resurser och information vid utrymning och evakuering 

samt planera för och pröva alarmeringsmöjligheterna för specificerade geografiska områden.  

Regionala risk- och sårbarhetsanalyser: utveckling metodmässigt mellan länderna och sakmässigt för gränsområdet i länen. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Medfinansering EU projekt Krim-Kongo hemorragisk feber virus: ett nytt hot i Europa 

Ansvarig myndighet Smittskyddsinstitutet 

Sammanfattning av 

projektet 

SMI har via 2:4 krisberedskapsanslaget erhållit medfinansiering sedan 2011 för detta projekt och söker härmed extra medel för 

medfinansiering för projektets fjärde år (2014). Det finns inget välfungerande vaccin mot Krim-Kongo blödarfeber och en av 

projektets huvudaktiviteter omfattar utförandet av en preklinisk vaccinstudie (under 2013-14). Omfattningen av denna studie är 

större än vad som planerades vid projektets start och då delar av studien utförs i P4-laboratorium blir kostnaderna höga.  

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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Projektnamn Identifiera smittkällorna för de EHEC som ger allvarlig sjukdom 

Ansvarig myndighet Smittskyddsinstitutet 

Sammanfattning av 

projektet 

I ett samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Livsmedelsverket planeras ett 

gemensamt projekt som syftar till att utreda vilka EHEC-typer som ger allvarligast sjukdom på människa och i vilka vektorer dessa 

finns (djur, livsmedel och avloppsslam). Detta ska utröna vilka typer som myndigheterna ska fokusera sin kontroll på och var 

kontrollen ska ske, på gårdar och djur eller livsmedel.  Projektet ska bidra till den kunskapsuppbyggnad som krävs för att på mest 

effektivt sätt kontrollera och förebygga spridning av EHEC till människor. 

Beräknat slutdatum 2014-12-31 
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4. Civilt försvar 

 

Projektnamn Etablering av utökad civil-militär samverkan inom geodataområdet för stärkt krisberedskap 

Ansvarig myndighet Lantmäteriet 

Sammanfattning av 

projektet 

Målet med projektet är att stärka pågående samarbete inom geodataområdet samt knyta ytterligare aktörer inom 

krisberedskapsområdet till samarbetet i syfte att merutnyttja redan gjorda investeringar, minska kostnaderna och öka 

samhällsnyttan. Resultatet kommer dessutom att innebära att aktörerna tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig. 

Detta genom att parterna kan nyttja varandras kompetenser och information, stödja varandra i respektive expertroll, aktivt 

verka för kompetens- och erfarenhetsutbyte i syfte att öka förståelsen för varandras verksamheter. 

Aktiviteter som kommer att genomföras är utvecklingsseminarier, workshops, regelbundna lednings- och uppföljningsmöten 

samt olika verksamheter såsom intressentanalyser, utbildnings- och informationsaktiviteter, kartläggningar, kompetensutbyte, 

studiebesök mm. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Konsekvenser för Gotland med inga eller begränsade livsmedelstransporter 

Ansvarig myndighet Livsmedelsverket 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att identifiera utvecklingsområden inom civil och militär försörjningsberedskap för livsmedel. Idén är att 

studera hur livsmedelsförsörjningen på Gotland skulle påverkas om inga, eller begränsade transporter skulle nå ön under minst 

en veckas tid (eventuellt längre) och vid olika omvärldssituationer. Projektet genomförs tillsammans med Gotlands län, Region 

Gotland samt Försvarsmakten. 

Beräknat slutdatum 2015-10-15 
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Projektnamn Regional planering av civilt försvar 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Gotlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Mål för projektet är att hitta fungerande former för arbete med civilt försvar på regional nivå. Konkret vill projektet arbete med 

planeringen av civilt försvar genom att använda den regionala risk- och sårbarhetsanalysen som en grund för planeringen av civilt 

försvar. För att lyckas med detta måste en arbetsmetod tas fram för att utveckla RSA:n, med syfte att använda den arbetsformen 

som en grund för arbetet med civilt försvar. Att arbeta utifrån RSA:n utnyttjar befintliga resurser som kunskap och regionala 

nätverk. Att utgå från RSA:n kommer också lyfta fram resursbehov och kunskapsluckor inom området, vilket också är viktigt. 

Projektet ska i optimeringssyfte samordnas och integreras med motsvarande projekt i Västmanlands, Södermanlands och 

Uppsala län i nära samverkan med MSB och Militärregionstab Mitt men även ha en regional inriktning i Gotlands län. 

Projektet ska också koordineras med det nationella projekt som genomförs inom ramen för SOGO (samverkansområde 

geografiskt områdesansvar) vilket inriktar sig på det nationella perspektivet. 

Beräknat slutdatum 2016-12-31 

 

 

Projektnamn Förstudie gällande geografiskt områdesansvariga myndigheters förmåga inom civilt försvar och SOGO:s roll i utveckling av 

förmåga inom civilt försvar 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Gotlands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att ur ett övergripande och nationellt perspektiv analysera och identifiera vilken kompetens och vilka resurser 

som behöver tillföras de geografiskt områdesansvariga myndigheterna för att de under de närmaste åren ska kunna återta och 

utveckla relevant förmåga inom civilt försvar. Förstudien syftar även till att identifiera hur SOGO kan stödja de geografiskt 

områdesansvariga myndigheterna i att utveckla denna förmåga.  

Projektets mål är att SOGO har skapat en nationell och övergripande helhetsbild och samsyn hos de myndigheter som ingår i 
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SOGO gällande vilka förmågor och resurser som de geografiskt områdesansvariga myndigheterna behöver utveckla eller tillföras.  

Beräknat slutdatum 2014-12-31 

 

 

Projektnamn Civil-militär samverkan samt förmåga till civilt försvar i Södermanlands län 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Södermanland 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till kunskapshöjning för handläggare inför kommande planläggning på regional och lokal nivå. 

Projektet ska i optimeringssyfte samordnas och integreras med motsvarande projekt i Västmanlands, Uppsala och Gotlands län i 

nära samverkan med MSB och Militärregionstab Mitt men även ha en regional inriktning i Södermanlands län. 

Projektet ska också koordineras med det nationella projekt som genomförs inom ramen för SOGO (samverkansområde 

geografiskt områdesansvar) vilket inriktar sig på det nationella perspektivet. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Civil - militär samverkan samt förmåga till civilt försvar i Uppsala län 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Uppsala län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till att möjliggöra att bedriva ett parallellt regionalt arbete samtidigt som Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) nationellt utvecklar formerna för ett civilt försvar. Projektet ämnar identifiera aktörer och nätverk samt 

inventera resurser och ska genomföras i samverkan med SOGO, NORDSAM, ÖSAM, SYDSAM, Försvarsmakten och MSB. 

Projektet utgörs av nedanstående tre delområden inom två arbetsgrupper, Ledning och Resurser med representanter från 

central, regional och lokal nivå.  
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 Kunskapsuppbyggnad 

 Informationsspridning 

 Resursinventering  

Det övergripande målet är att länsstyrelsen inom ramen för projektet ska utgöra ett stöd för det pågående nationella arbetet 

inom totalförsvarsplaneringen i samverkan med MSB. I förlängningen ska projektet möjliggöra framtagandet av stomplaner för 

regional ledning och civilförsvarsplanering. Med stöd från projektet ämnar Länsstyrelsen i Uppsala län att i framtiden även kunna 

inkludera förmågan till regional ledning vid höjd beredskap och krig i länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalyser 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Civil - militär samverkan samt förmåga till civilt försvar i Västmanlands län 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Västmanland 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet syftar till kunskapshöjning för handläggare inför kommande planläggning på regional och lokal nivå. 

Vid särskilda händelser i fredstid uppstår ofta behovet av att civil och militär personal samverkar för att på ett effektivt sätt 

hantera händelsen. Civil och militär personal har under en period övat inom sina respektive organisationer. 

Under senare år har ett behov av att samverka påvisats. Större övningar som Viking och SAMÖ-KKÖ visar på ett allt större behov 

av att samverka. I Västmanland genomfördes övning Omfall i maj 2013 där Försvarsmakten deltog med CBRN-E-expertis och 

samverkanspersoner till staben. Denna övning visade på behovet av ett utvecklat samarbete med Försvarsmakten för att klara av 

att hantera en så komplicerad och allvarlig händelse som övningsscenariot var. (Kärnteknisk olycka på kärnbränslefabriken 

Westinghouse) 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 
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Projektnamn Civil-militär samverkan samt förmåga till civilt försvar 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Sammanfattning av 

projektet 

Denna ansökan avser en utökning av tidigare (2013) beviljat projekt för 2014 till att omfatta även 2015. Syftet med arbetet är att 

utveckla och förnya den gemensamma planeringen för civilt försvar. Kunskapen måste utvecklas om ett modernt innehåll kring 

totalförsvarsfrågor inom det civila området på regional nivå. Innehållet i arbetet är avsett att ske i samverkan mellan de 

länsstyrelser som kommer att ingå i Västra Militärregionen: Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro län. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 

 

Projektnamn Länsgemensamt projekt för kunskapsutveckling och samverkan om civilt försvar 

Ansvarig myndighet Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Sammanfattning av 

projektet 

Projektet är gemensamt för länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar, Kronoberg och Jönköping och syftar till att bygga upp 

kunskap om civilt försvar och ytterligare utveckla samverkan med Försvarsmakten (militärregion syd) inför återupptagandet av 

försvarsplaneringen. Projektet ska integreras med de projekt som Länsstyrelsen i Skåne respektive Länsstyrelsen i Blekinge redan 

tidigare sökt och beviljats för denna fråga. 

Beräknat slutdatum 2015-12-31 

 


