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Bild 1.  Bild från Silverån vid Lönneberga. Foto: Bo Troedsson. 
 
 
Rapportförfattare: Anders Sporrong, stf räddningschef räddningstjänsten Öland 
 
Övriga bilder i denna rapport har delgivits räddningstjänsten i Hultsfred, med förbehållet att 
de endast används i denna rapport. 
 
Rapportdatum 120911 



Syfte och mål 
Syfte med denna rapport är att dokumentera översvämningarna som drabbade Hultsfreds 
kommun 120708. Målet är att rapporten skall kunna vara ett underlag för:  

 bedömning av hur resurstillgången avseende räddningstjänstens utrustning var 
 bedömning av hur rekvirering av statliga resurser gick till och fungerade 
 räddningstjänstens utredning i enlighet med LSO 
 ev. beslut som dessa och övriga parter (statligt och regionalt/lokalt i Kalmar län) kan 

ta med anledning av erfarenheter från händelsen 
 
Rapporten är gjord på uppdrag av MSB. 
 
Underlag för rapporten 

 Samtal med räddningschef Mikael Hesselgård samt brandmästare Andreas Enberg i 
Hultsfreds kommun 

 Insatslogg samt översvämningskartering från räddningstjänsten i Hultsfred 
 Samtal med Räddningscheferna i Vimmerby, Eksjö, Mönsterås och Nybro 
 Foton tagna av lokalpress och privatpersoner 
 Samtal med och underlag från vattendirigent Ilan Leshem vid Emåförbundet. 
 Samtal och underlag från Bengt Lindström på SMHI 
 Samtal med Barbro Näslund Landemark på MSB 
 Samtal med Peter Sieurin och Anders Collman vid Länsstyrelsen i Kalmar 

 
 

Händelseförlopp  
På lördagskvällen den 7 Juli kom ett regnområde in över östra Götaland och låg sedan kvar 
fram till söndag eftermiddag. Enligt de uppgifter som hittills kommit in till SMHI, så är den 
största regnmängden under nederbördsdygnet den 7 juli 163 millimeter i Hinshult nordväst 
om Nybro i Småland. Ytterligare 22 millimeter föll den 8 juli så stationens sammanlagda 
nederbörd under lördag och söndag var 185 millimeter.  
 
Endast fyra gånger i SMHIs historia har det inträffat att en officiell väderstation fått mer regn 
på ett dygn än de 163 millimeter som uppmättes i Hinshult den 7 juli. Även automatstationen i 
Målilla kunde uppvisa över 100 millimeter på kort tid under det gångna veckoslutet. Där fick 
man nämligen på 18 timmar 110 millimeter. Intensivast var regnet mellan klockan 01 och 05 
natten mot söndag då det kom 64 millimeter på fyra timmar. 
 
Det var stora lokala variationer i nederbördsmängderna. Det visas bland annat av att den 
manuella stationen i Målilla, som endast ligger några kilometer från automatstationen fick 
nöja sig med 75 millimeter under samma tid. I den meteorologiska statistiken fördelas 
nederbördsmängden på två olika nederbördsdygn, den 7 respektive 8 juli. Därför blir den 
största dygnsnederbörden för Målilla 73 millimeter vid det här tillfället, det vill säga mindre 
än den maximala mängden under en 24-timmarsperiod. 
 
Andra tillfällen med mycket stora regnmängder i Småland de senaste tio åren är den 26 juni 
2007, 9 juli 2004 och 2-3 juli 2003. 
 
 
 



Största dygnsnederbördsmängder i Småland och Östergötland den 7 eller 8 juli: 

1. 163 mm Hinshult (mer än dubbelt så mycket som det tidigare rekordet från 2003) 
2. 75 mm Ödeshög (tangerar det gamla rekordet från den 13 juli 1972) 
3. 73 mm Målilla-automat (rekord sedan stationen upprättades 2008) 
4. 72 mm Södra Vi (rekord sedan stationen startade 2008) 
5. 58 mm Fagerhult (rekordet är 80 mm den 9 juli 2004) 
6. 53 mm Nobynäs (rekordet är 104 mm den 26 juni 2007) 
7. 41 mm Svinhult (rekordet är 92 mm den 26 juni 2007) 
8. 40 mm Målilla-manuell (rekordet är 77 mm den 2 juli 2003 

 

 

Bild 2. Dygnsnederbörd i mm 7/7 2012 

 

Bild 3. Dygnsnederbörd i mm 8/7 2012 

  

Kommentar till bilderna: Ej bearbetade data. I bilderna kan man inte utläsa de stora 
regnmängder som faktiskt kom lokalt.   

Ingen vädervarning hade utfärdats, SMHI har gjort en utvärdering där det aktuella vädret, med 
bättre prognoser, borde ha föranlett en nivå 2 varning. Datorsimuleringarna gav inte 
indikation på stora regnmängder förrän nästan samtidigt som det började regna. 
 
 



 
Räddningstjänstinsatser i Hultsfredskommun 
 
Oredigerat från räddningstjänstens händelserapport: 
 
Ett mycket kraftigt regnväder härjar under lördagskvällen och natten till söndagen. Totalt 
görs 102 insatser under perioden 2012-07-08 till och med 2012-07-15 och av dessa är 6 
stycken som inte har med vatten att göra ( 3 trafikolyckor, 1 brand i lägenhet, 1 automatlarm 
och 1 undersökning röklukt från en villa). 46 st av larmen kom inte via sos utan direkt till 
räddningstjänsten. Räddningstjänsten har under de senaste 2 veckorna åkt och öppnat och 
stängt dammluckorna i silverdalen. Boende runt ån har ringt att det är för mycket vatten och 
räddningstjänsten har åkt och öppnat efter samtal med Munter om att det är ok. Även när det 
har sjunkit undan vatten ringer folk och säger att det är för lågt och vi har åkt och stängt 
efter samtal med Munter som har gett sitt godkännande. 
Målilla fick enligt smhi 113 mm regn. Lokalt i Lönneberga och Silverdalen fick de mellan 
160-200 mm regn från lördag kväll till söndag morgon. 
Hemvärnet kallades in på måndagen och de kom med 15 personer på måndagen. På tisdagen 
var de 18 personer på plats. Hemvärnet gjorde totalt 1313 timmar i kommunen och totalt var 
det 51 personer som var på plats.  
 
Vi använde oss av egna barriärer som vi bygger utav lastpallar ca 150 meter och sen hade vi 
även Waterwall som totalt är 120 meter. Vi använde oss av alla våra pumpar som vi har och 
även lånade in från tekniska kontoret.  
Totalt använde vi oss av 8 motorsprutor klass 2. Av de 8 så gick 5 sönder och var tvungna att 
repareras. Klass 1 sprutor använde vi oss av 5. Eldrivna pumpar 30 st. Bensindrivna 2st.  
 
Kontakt togs även med räddningstjänsten i Vimmerby men de hade ej någon barriär. Försökte 
även ta kontakt med en tillverkare av barriär från skirö men fick ej någon kontakt.  
 
Vi beställde även material ifrån skadeservice med pumpar, barriärer och elverk på tisdagen.  
 
Högsby hjälpte till med 5 man under natten till tisdagen. 
 
Vi kallade in Frivilliga resursgruppen som var och besökte några äldre människor som vi fått 
samtal om att de behövde stöd, men vid framkost var det inga problem. De var även runt och 
kontrollerade vatten nivån. 
 
Beställning av msb:s material verkar vara svårt att beställa. De vill helst av allt inte skicka 
något alls. Vi beställde både barriärer och pumpar via tib på länsstyrelsen men fick bara 
barriärer på natten för att det blev någon miss någonstans. När vi plockat in materialet så vill 
de ha upp materialet så fort som möjligt. Vi vill gärna ha kvar de ett par dagar till i och med 
att marken är så pass mättad och risk för mer regn kan komma. Till slut får vi ha kvar 
materialet och de kommer ner och gör en inventering av vad som behöver återställas. Vilket 
vi är jättenöjda med att de kunde ha kvar materialet i Hultsfred ytterliggare några dagar. 
Som tur var behövde vi inte använda mer.  
 
8/7 Söndag 
 
Första larmet om vatten i byggnad kommer ifrån järnforsen kl 01:11. Vatten ifrån gatan 
rinner in på garageuppfarten och in i källaren och garaget. 
 



Silverdalen får första larmet 04:15 om vatten i byggnad. Larmar ut Silverdalen och 
tankbilslarm Hultsfred, vilket jag tycker är lämpligt så att vi håller kvar en styrka i Hultsfred. 
På väg till silverdalen får jag ytterliggare samtal från Lönneberga och silverdalen om vatten i 
byggnad och tar då beslut om att även larma ut Hultsfred. Jag misstänker att det kommer bli 
fler som ringer när folk vaknar senare på morgonen. När jag kontaktar sos får jag uppgift om 
att Målilla fått 54 mm på 90 minuter. Jag får även ett samtal ifrån inre befäl på 
räddningstjänsten i Jönköping om att de fått väldigt mycket vatten i Mariannelunds området. 
  
Kl 04:55 den 8/7-2012 tas beslut om att öppna dammluckor i silverdalen. RTJ ringer Ronald 
Eriksson för att hjälpa till med detta. Vi öppnar 3 dammluckor av 5, Vem som öppnar de 
övriga 2 vet vi ej. RL ringer även Ägaren, Magnus Danielsson till bruket för att komma in på 
området. Via honom får vi numret till Securitas som öppnar grindarna till området.  Ingrepp i 
annans rätt, orsak är att det kommit mycket vatten och det är mycket vatten redan i dammen i 
silverdalen, detta för att förhindra skador på människor och fastigheter. 
 
Kontakt kl 05:10 tas med VA jouren Lars Lundgren för att se till så att inte vatten går upp 
bakvägen och in i husen. Klockan 8 börjar vi pumpa vatten ur pumpstationerna vid 
Vinkelgatan och Dalvägen.  
 
Samtal till Ledning i beredskap ca 05:30.  
 
Kontakt tas även med TIB på länsstyrelsen, ca 05:30, Mikael Nilsson och han får information 
om vad som hänt. Flera samtal med honom under dagen då han är intresserad om vad som 
händer. Vid ett av samtalen på förmiddagen beställer jag barriärer och pumpar till våran 
kommun. Han ska beställa men får till svar att vi ska använda de lokala och regionala 
resurserna först. På eftermiddagen när han ringer igen så säger jag att våra barriärer är slut 
och han beställer. Vilka dyker upp sent på kvällen eller natten. 
 
Virserum får larm ca 06:30 och vid framkomst till semesterbyn beordrar styrkeledaren 
förstärkningslarm v-rum vilket larmas ut. Virserum sköter sig själva under dagen. De får 
larm om vilka adresser de ska till via mig som får alla samtal från SOS och även de som 
ringer direkt till oss. Kontakt med virserum sköts via rakel.  
 
Målilla får larm 07:40 till årena. På vägen ut rapporterar de att vägen börjar bli dålig vilket 
rapporteras till sos och de vidarbefodrar ärendet. Målilla styrkan sköter sig själva och 
kontakt med dem sköts via rakel.  
 
Leif ringer jag in runt 8 på morgonen som fixar fika och även kör ut material och svarar i 
telefon på stationen.  
 
Järnforsen får larm 10:30 om första vatten i byggnad. Fler samtal under dagen som dirigeras 
ut från RCB.  
 
Byggnad av fördämningsvall (eget material) i Lönneberga kl 11:00. När den är färdig 
påbörjas bygge nere i sågstugan. Grus beställs av Kahns. 
 
Min placering blir i Lönneberga där jag får in mängder av samtal vilket gör att jag stannar i 
bilen för att svara på så många samtal som möjligt och även dirigera mina styrkor i 
kommunen. Upprättar en turordningslista till hur vi ska åka och pumpa i de olika bostäderna.  
 



11:45 får jag larm till målilla om fler källare. I och med att målilla styrkan är upptagna så 
larmar jag in mörlunda till målilla.   
 
Omkring kl 18 så brister en fördämning i lönneberga. Vilket gör att 2 bostadshus får vatten 
på tomten och även i grunden. En ny vall av makadam byggs rätt genom en av tomterna för 
att begränsa skadorna så att vi kan pumpa bort vattnet som är på fel sida. Vattnet stiger även 
över denna vall under natten till måndagen vilket gör att vi får lägga på ännu mer material 
för att få en högre vall.  
 
Beställer 1200 m fördämningsmaterial ifrån MSB som kommer under natten till måndagen, 
Även pumpar beställs men något blir fel och pumparna anländer under måndagsförmiddagen. 
En container ställs i Lönneberga och en i Silverdalen. Övriga 2 ställs på brandstationen i 
Hultsfred. Dessa containrar innehåller 300 m styck. 
 
Omkring 21:00 byter vi räddningsledare till Leif som tar över natten. 
 
Arbetet med att bygga fördämning påbörjas så snart vi fått materielen på plats, fördämning 
byggs runt pumpstationen i Lönneberga samt vid sågstugan i Silverdalen, tidigt på 
måndagsmorgonen så bryter vattnet igenom grusfördämningen vid Fagerängs snickeri 
Silverdalen med stora skador på maskiner och annan utrustning som följd 
 
Totalt antal insatser 54st. 
 
9/7 Måndag 
Andreas byter av Leif som Räddningsledare 08:30. 
 
Ringer in Per-Olof som sitter i vakten och svarar på samtal och även svarar på media frågor. 
Kallar även in ledningsgruppen och första mötet är 0900 på brandstationen och kl 10 är det 
ett samverkansmöte med lst kalmar, jönköping, smhi, trafikverket, emåförbundet, eon, 
räddningstjänsterna Hultsfred. Högsby, Jönköping, polisen, landstinget, Msb, 
  
Måndag morgon kallar vi in hemvärnet för hjälp till den 12/7 genom LSO. Vi behöver 20 st 
man och pumpar. 
Försöker att beställa ytterligare material fördämningsmaterial och pumpar till hultsfred ifall 
det blir mer framöver likaså ifall andra kommuner i området behöver det. Men vi fick ej mer. 
 
Högsby kommer upp med 5 man för avlösning av vår personal i silverdalen 20:00- 08:00. 
 
Torbjörn byter av Andreas som Räddningsledare 20:00.  
 
Totalt antal insatser 15 st. 
 
10/7 Tisdag 
Andreas byter av Torbjörn som räddningsledare 08:00. 
 
Samverkansmöte kl 10:00. 
 
Vi beställer flygning (via försvaret) för att kolla över området. Flygning med FFK skedde 
över området vid 17.00 samt fotografering av sträckan Bruzaholm till Högsby 
 



Vi vallar in reningsverken i Hultsfred, Målilla och vattenverket i målilla tillsammans med 
hemvärnet. 
 
RTJ i mörlunda får till uppgift att förebygga att vatten kommer in i vissa bostäder i mörlunda 
samhälle som har varit utsatta tidigare. De åker runt och informerar och delar ut sandsäckar 
som fylls med sand för att hindra att vatten tränger upp ur avloppsbrunnar ifall att det skulle 
bli problem i mörlunda. 
 
Skadeservice anländer till hultsfred. 
 
Torbjörn byter av Andreas som Räddningsledare kl 20:00 
 
Totalt antal insatser 10 st. 
 
11/7 Onsdag. 
 
Leif byter av Torbjörn som räddningsledare kl 08:00. 
 
Järnvägsvallen i Hagelsrum är på väg att spolas bort och åkrarna drabbas. Hemvärnet 
tillsammans med hagelsrumsgård vallar in och förstärker banvallen, RTJ kommer ut på 
kvällen och hjälper till.  
 
Träd ligger i vägen i emån vid ryningsnäs bron. Nicklas Elofsson tar bort de. 
 
Totalt antal insatser 6 st. 
Samverkansmöte kl 10:00. 
 
12/7 Torsdag 
 
Andreas byter av Leif som räddningsledare 08:00. 
 
Samverkansmöte kl 10:00. 
 
Arbetet i hagelsrum fortsätter och när de är klara så avbryter vi insatsen med hemvärnet. 
Räddningstjänsten är ej avslutad utan vi har fortfarande möjlighet att kalla in dem vid behov. 
 
Totalt antal insatser 3 st. 
 
 
13/7 Fredag 
Andreas är Räddningsledare hela dygnet. 
Totalt antal insatser 1 st. 
Samverkansmöte kl 10:00. 
 
14/7. Lördag 
Andreas är Räddningsledare hela dygnet. 
 
Ett mycket kraftigt regnväder faller i Mörlundaområdet på eftermiddagen och kvällen med ett 
flertal källare som blir översvämmade. Mörlunda fick 60mm regn på ett par timmar.   
 



Totalt antal insatser 6 st. 
Samverkansmöte kl 10:00. 
 
15/7 Söndag 
 
Andreas är Räddningsledare hela dygnet. 
Rivning av vallen i sågstugan görs av personal från Silverdalen. 
Vi åker ner till sjön Maren där det är problem med att det är mycket vatten i maren. Maren 
stiger fortfarande och ställer till problem med att åkermarker kommer att svämma över. Det 
finns en dammlucka i maren som emåförbundet reglerar. Öppnar de dammluckorna mer så 
blir böndernas åkrar nedströms översvämmade och öppnar de inte så blir åkrarna 
översvämmade uppströms. Efter samtal med berörda parter bestämms det att vi hjälper till att 
valla in med hjälp av sandsäckar både uppströms och nedströms. Detta görs tillsammans med 
räddningstjänsten och bönderna. Grus beställs av Thunbergs.   
Totalt antal insatser 5 st. 
Samverkansmöte kl 10:00. 
 
16/7 Måndag 
Leif går på som Räddningsledare 07:30 och byter av Andreas. 
Barriärer i lönneberga rivs och plockas ihop av personal från Silverdalen och Hultsfred. 
Skadeservice lämnar Hultsfred. 
 
Samverkansmöte kl 10:00. 
 
17/7 Tisdag 
 
Samverkansmöte kl 10:00. 
Problem med att privatpersoner stänger luckor vid sjön maren. 
Vallen på bruksallen i Silverdalen öppnas så att bilar kan passera. 
 
18/7 Onsdag 
Samverkansmöte kl 10:00. 
Träd vid bron i ryningsnäs åtgärdas av Nicklas Elofsson. 
 
19/7 Torsdag 
Samverkansmöte kl 10:00. 
 
Vid samverkansmötet meddelar Emåförbundet att man stänger till luckorna i Hagelsrum och 
vid Hjortesjön, men också att vattnet stiger i Maren och i Kråketorp, räddningstjänsten lovar 
att tillsammans med Emåförbundet hålla uppsikt under helgen. 
 
20/7 Fredag 
Problem med dricksvattnet i Virserum. 
 
Vid vattenprover tagna i samtliga kommunens vattentäkter upptäcktes inga förändringar  på 
vattenkvalitén förutom i Virserum som hade förhöjda värden på det utgående vattnet. 
Därför gick Hultsfreds kommun/Räddningstjänsten ut med en varning att vattnet skall kokas 
innan förtäring via ett så kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) detta sändes ut 
under fredagen i radio och tv. 
 



Information fanns även på kommunens hemsida www.hultsfred.se där det fanns skrivet både 
på tyska och engelska tack vare det höga antalet turister i området, Ledning i beredskap på 
Hultsfred kommun försökte även att komma ikontakt med Migrationsverket i Högsby för att 
kunna få ut informationen till våra flyktingförläggningar också, de telefonummer som ringdes 
var inaktuella och ingen kontakt lyckades upprättas. 
 
Under fredagen togs även beslut om att öppna upp kommunens växel mellan 10.00 och 14.00 
på lördagen för att ge kommuninnevånare och turister en möjlighet att ställa frågor och för 
att lugna oroliga, anslag sattes upp vid turistbyrån i Virserum genom personalens försorg. 
Sammanlagt kom ungefär ett 40 tal samtal in till växeln och även till kommunens 
räddningstjänst som också var bemannad under samma tid som växeln var öppen. 
 
Under lördagen placerades även färskvattentankar ut vid brandstationen i Virserum och vid 
ICA Krysset i Virserum. 
 
Kommunens Ledning i beredskap, Räddningschef i beredskap samt växeloperatör hade täta 
kontakter för att vi skulle kunna hålla oss uppdaterade och för att kunna ge samma 
information till samtliga som ringer. 
 
Under måndagen togs nya prover och svar på dessa kom under onsdagen den 25/7 vilka 
visade att vattnet var tjänligt igen, back to normal. 
 
 

 
Bild  4. Badplatsen i Järnforsen. Vattennivån är ca 2 m över det normala. 
 



 
Bild  5. Kvarndammen i Järnforsen. Vattnet rinner normalt endast i röret in i kraftstationen. 
 



 
Bild 6. Skyddsvall i Lönneberga. Bilden tagen efter att vattnet hade runnit undan. 
 

 
 
Bild 7. Genombruten barriärvall i Silverdalen (MSB-utrustning) 



Angränsande kommuners beskrivning av händelsen: 
Eksjö: 
Mariannelund fick 134 mm den 7/8. Man hann inte göra så mycket avseende förebyggande 
åtgärder (ingen vädervarning kom). Förutom pumpar för att hantera lokala 
översvämningsproblem så fanns 200 meter egna barriärer samt 200 meter som rekvirerades 
från Jönköping att tillgå. Barriärerna användes till viss del för att styra undan framrusande 
vatten på en del ställen. Inga statliga resurser var aktuella att rekvirera. Mindre vattendrag 
(biflöde till Brusaån) var ett av de stora bekymren. Möte kring hur skötsel av vattendrag skall 
göras för att minska framtida risker, kommer att hållas. 
 
Vimmerby: 
Inga rapporterade problem. 
 
Mönsterås: 
Fagerhult fick 125 mm, 26 larm om vatten i fastigheter (från avloppssystemet). Emån: 
200 m barriärer rekvirerades från Kalmar. Via kontakt med Länsstyrelsen rekvirerades 
ytterligare 600 m. En pumpstation invallades mha barriärerna. Kommunen har sedan tidigare 
ordnat vissa mätpukter så att man kan omräkna flöde till vattennivå på dessa ställen. Nivån 
var på vissa ställen 10-15 cm under vad vallarna klarade (utan barriärer). 
 
Nybro: 
Rekordnederbörd i Hinshult (Alsterbro) 163 mm 7/8 och 22 mm den 8/8.  Det är den femte 
största nederbördsmängden på ett dygn som en mätstation registrerat i Sverige. Dock endast 
två översvämmade fastigheter (!) 
 
Skador: 
Det största försäkringsbolaget i Kalmar län (ca 65% av marknaden),uppskattar grovt att de har 
försäkringsskador på villa/hemsidan på ca 7-10 miljoner kronor för aktuellt regnoväder i 
Kalmar län Detta skulle i detta läget kunna ge en mycket grov uppskattning på 
skadekostnader för villa/hem samt företag (baserat på tidigare erfarenheter) på ca 15-20 
miljoner kronor. Som en jämförelse så medförde regnovädret över Kalmar kommun 2003 
skador för 63 miljoner kronor. 
 
I dagsläget finns inte uppgifter om vilka skador/kostnader som uppkommit på vägar/järnväg.  
 
 
Emån: 
 Se flödesstatistik i Bilaga 3. 

Utifrån flödesstatistik finns det en stor skillnad mellan Emåns huvudfåran och Silverån.  
Under v28 skickade SMHI en mätlag till Silverån, uppström Hulingen. Mätlagens mätningar 
visade att flödet var 52 m³/s vid inloppet till sjön.  100- års flöde (som används ofta för design 
av infrastruktur) på samma plats simulerades till 38 m³/s. Dvs flödet här skulle om 
mätningarna är korrekta, ha varit 137% av  100-årsflödet! Som jämförelse var det i Emåns 
huvudfåra 137 m³/s. Detta är endast ca 57% av hundraårsflödet och ungefär samma flöde som 
det maximalt var 2010. Det högsta flödet som uppmätts i Emån är 222 m³/s och inträffade 
1951. 

 
 
 



 

Direkta orsaker till olyckan  
Omfattande regnskurar över regionen med lokalt mycket stora nederbördsmängder i 
kombination med att överstarka åtgärder/resurser avseende förebyggande åtgärder, 
vädervarning och insatsresurser, inte fanns.  
 

Författarens kommentarer till händelsen 
Problemen som uppstod i detta fall kan anses vara som störst kring markavrinning lokalt samt 
vid biflöde till Emån, (Silverån och Brusaån).  
 
Översvämningsproblematiken är en mycket komplex problematik. Åtgärder inom många 
olika områden, både horisontellt och vertikalt, måste synkas för att samhället som helhet skall 
kunna ha en bra hantering av problemet. Exempel på områden som måste hanteras och hänga 
ihop: 

 Riskinventering och analys 
 Fysiska åtgärder (vallar, fördämningar, avloppssystem mm) 
 Enskildas planering (förberedda invallningar, förvaring av lös inredning, tillgång till 

pumputrustning mm) 
 Varningssystem (SMHI) 
 Räddningstjänstens och andras insatskapacitet, på kort och längre sikt 

 
Det är knappast samhällsekonomiskt att helt bygga bort eller ha insatskapacitet som kan 
hantera alla översvämningshändelser som kan inträffa. Då det under/efter en händelse blir 
stort fokus från allmänhet och media, med frågor som: ”varför har man inte gjort mer för att 
hantera dessa risker!?”, så är det angeläget att myndigheter och samhällsaktörer med ansvar 
inom detta område därför kan redovisa och motivera valda strategier och ambitionsnivåer. 
Detta förutsätter att dessa strategier finns nedtecknade och är samordnade. Det är också 
viktigt att skilja på översvämningsproblematik som uppstår med olika grad av förvarning och 
som har olika varaktighet. Föreberedelse med olika typer av materiel samt personal måste 
anpassas utifrån dessa parametrar. 
 
Räddningstjänsten i Hultsfred upplevde det vid denna händelse som att man till en början inte 
fick gehör för sin begäran om stöd med statligt materiel (pumpar och barriärer). Först när all 
kommunens egna resurser de facto var utplacerade (x antal pumpar och 270 m barriärer), så 
fick man ok att beställa från de statliga förråden. Vid samtal med en tjänsteman på 
Länsstyrelsen (som var TIB i ett senare skede) framkom att alla TIB inte kände till att 
kommunen hade eget materiel. I ett skarpt räddningstjänstläge bör det vara självklart att 
samhällets samlade resurser skall kunna ställas på fötter utan dröjsmål. För att detta skall vara 
motiverat med rekvirering av resurser från statliga, måste samtidigt räddningsledaren ha en 
god lägesbild och omfallsplanering och känna till om det finns resurser hos andra kommuner 
som kan nyttjas.  
 
Åtgärder som ansvariga parter (myndigheter, organisationer och enskilda), kan behöva vidta 
kan grovt indelas i förebyggande och operativa. 
 
 
 



Statligt/regionalt/kommunalt/personligt ansvar för förebyggande åtgärder: 
Samtliga parter har mer att göra avseende planering för översvämningshantering. Då 
slutresultatet av kraftig nederbörd eller annat skäl till översvämning beror på hur samhällets 
samlade åtgärder ser ut, så måste ett samlat grepp av de förebyggande insatserna tas. Detta är 
inga nya fakta, men det hotande framtida vädret gör att behovet av detta faktiskt görs, blir än 
större.  
 
Hultsfreds kommun kommer i samband med revidering av sin risk- och sårbarhetsanalys att 
be om hjälp av Länsstyrelsen/MSB med analys/planering för hantering av 
översvämningsrisker. Då detta inte endast är ett problem för Hultsfreds kommun bör ev. 
stöd/hjälp inte endast omfatta denna kommun. 
 
Simuleringsmodeller för översvämningar bör tas fram och simuleringar genomföras, inte bara 
i anslutning till större vattendrag. Avrinning från hårdgjorda ytor, diken, avloppssystem mm 
har avgörande betydelse för den akuta översvämningsrisken vid kraftigt regn. Den lagliga 
ansvarsregleringen samt tillsynsverksamheten inom dessa områden kan behöva ses över. 
 
Utifrån simuleringsresultaten bör kommunerna anpassa sin översikts- och 
detaljplaneläggning. 
 
Det är viktigt att inte glömma bort de enskildas ansvar, både innan och under en händelse. 
Utsätts man ofta för översvämningar så har man ett egenansvar för att vidta de förebyggande 
åtgärder som man kan göra. Detta kan vara att ej förvara fuktkänsliga saker i källare, 
förbereda tätning av golvbrunnar, täta sin grund, skaffa egen länspump samt i vissa fall 
kanske till och med bygga fördämningsvallar. 
 
Om andra parter har ansvar för åtgärder bör utredas. Exempel på detta är om Trafikverket har 
ansvar för åtgärder som syftar till att förebygga (och akut) minska skador på vägar och 
järnväg. 
 
Kostnadsfördelningen för dessa åtgärder samt möjlighet att söka stöd från EU mm, bör vara 
klarlagt för att åtgärderna skall komma tillstånd.  
 
 
 
Statligt/regionalt/kommunalt/personligt ansvar för operativa åtgärder: 
Vid denna och tidigare översvämningar uppstår alltid diskussion om vad kommunerna själv 
respektive staten bör/skall ha för materiella resurser för att kunna hantera översvämningen. 
Från MSB´s/Länsstyrelsens sida hävdas att kommunerna själva eller i samverkan, skall ha 
beredskap för att kunna hantera en översvämning. Kommunerna i sin tur hävdar att man 
enskilt inte kan ha tillräckliga resurser för att hantera dessa relativt sällan förekommande 
extremhändelser. 
 
Direktiv eller riktlinjer för hur mycket materiel som en enskild räddningstjänst skall ha finns i 
dagsläget ej. Länsstyrelsen har inte heller vid sin tillsyn ställt konkreta krav på någon 
kommun i länet. 
 
Hur reglering av dammluckor skall ske är juridiskt ganska klart. I praktiken fungerar detta om 
anläggningsägarna tar sitt ansvar och praktiskt utför sitt arbete. Gör man inte det så blir det i 



praktiken räddningstjänsten som tvingas åtgärda problemet när åtgärden tillslut faller inom 
räddningstjänstbegreppet. 
 
För att kunna hantera en händelse som RCB/räddningsledare där man på kort tid får mer än 
100 larm, krävs en ganska omfattande normativ och strategisk förmåga. Ingen räddningstjänst 
i Kalmar län har själv kapacitet att själva fullt ut bemanna en räddningsstab. Av detta skäl 
arbetades det för ca 10 år sedan fram en länsgemensam stabsorganisation. Denna har dock i 
praktiken knappat använts och är i dagsläget inte övad och rutinerna är inte kända för all 
berörd personal. 
 
 
Vädervarningar: 
SMHI´s system med vädervarningar baseras på att varningskriterierna med viss sannolikhet 
inträffar. Om sannolikheten är mindre än en viss procentsats, så går ingen varning ut. 
Varningarna skall gå ut 24 timmar innan det svåra vädret slår till.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förslag till åtgärder  
MSB/länsstyrelsen: 

 MSB bör i den mån detta inte redan har gjorts skaffa sig ett samlat grepp om 
översvämningsproblematiken och vara den som kommer med konkreta riktlinjer för 
konkreta åtgärder regionalt och lokalt. Exempelvis bör trafikverkets 
skyldigheter/möjligheter att hantera översvämningsproblematiken utredas. 

  Länsstyrelsen bör i enlighet med sitt områdes- och tillsynsansvar samordna/tillse detta 
arbete i länet (inte bara kring Emån). Ev. bör anslag från 2kap4§ i 
krisberedskapsförordningen sökas. 

 
SMHI: 

 SMHI bör överväga att skicka ut vädervarningar (eller väderinformation), även när det 
är lägre sannolikhet än vad som krävs i dagsläget för att denna typ av väder, skall 
uppstå. I de fall sena prognoser kommer som indikerar svårt väder och man anser att 
man inte hinner gå ut med formell vädervarning, så bör åtminstone Länsstyrelse(r) och 
kommuner (områdesansvariga i enlighet med LEH och ansvariga för kommunal 
räddningstjänst), få denna information. 

 
Räddningstjänsterna i Kalmar län: 

 Länsgemensamma stabsrutiner och organisation behöver aktualiseras, övas och 
utlarmas i de lägen som räddningstjänstens lokala resurser är ansträngda. Överväg om 
automatisering kan vara ett sätt att säkerställa att erforderliga stabsresurser utlarmas 
vid omfattande händelser. 

 Sammanställning av kommunernas räddningsmateriel (typ och kompabilitet) som kan 
nyttjas vid översvämningar, bör göras och ajourhållas. Hur detta skall gå till bör 
fastställas i Räddsam H (AG operativt). 

 Man bör i Räddsam H, i samråd med Länsstyrelsen/MSB diskutera och fastställa när 
och hur rekvirering av statliga resurser (personal och materiel) skall ske. 

 
Kommunerna i Kalmar län: 

 Fysisk planering bör anpassas till de konkreta risker som erforderliga 
analyser/simuleringar har påtalat/kommer att påtala. 

 Konkreta beslut om fysiska åtgärder bör tas utifrån riktlinjer som finns/tas fram från 
statligt håll. Finansieringsfrågan måste utredas/fastställas. 

 Kommunerna bör se över om förebyggande och operativ information för enskilda vid 
översvämningar, finns och är föreberedd i erforderlig omfattning 

 
Enskilda 

 Fastighetsägare bör vidta de förebyggande åtgärder och operativa förberedelser som är 
motiverat utifrån aktuell översvämningsrisk. 

Återföring  
Rapport tillsänd: 
MSB 
Hultsfreds kommun, Räddningstjänsterna i Kalmar län samt i Eksjö. 
ExSam Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Emåförbundet 
SMHI 



Bilaga 1. Insatskartor 
 

 
Bild 8. Övergripande karta över räddningstjänstinsatser i Hultsfreds kommun 7/7 -20/7 2012. 
 
 
 



 
Bild 9. Översvämmade områden runt Lönneberga/Silverdalen (gråmarkerade områden (från 
satelitunderlag)). 
 
 
 
 
 



 
Bild 10. Karta över räddningstjänstinsatser i Lönneberga i Hultsfreds kommun 7/7 -20/7 
2012. 
 
 

 
Bild 11. Karta över räddningstjänstinsatser i Silverdalen i Hultsfreds kommun 7/7 -20/7 2012. 
 
 



 
Bild 12. Översvämmade områden runt Järnforsen (gråmarkerade områden (från 
satelitunderlag)). 
 
 
 

Bild 13. Karta över räddningstjänstinsatser i Järnforsen i Hultsfreds kommun 7/7 -20/7 2012. 



 
 

 
Bild 14. Översvämmade områden runt Målilla/Mörlunda (gråmarkerade områden (från 
satelitunderlag)). 
 
 

 
Bild 15. Karta över räddningstjänstinsatser i Målilla i Hultsfreds kommun 7/7 -20/7 2012. 
 



 
 
 
 

 
Bild 16. Karta över räddningstjänstinsatser i Mörlunda i Hultsfreds kommun 7/7 -20/7 2012. 
 



Bilaga 2 Översvämningskartering utförd av SRV 

 
Bild 17. Översvämningskartering utförd av SRV. Intressant är att konstatera att risken för översvämning i 
Silverdalen inte kan utläsas av karteringen. 



Bilaga 3 Flödes/nivåmätningar 

 
Bild 18. Flöden Brusafors/Mariannelund  tom 8/7 jämfört med maxflöden 2003 och 2007. 
Maxflödet 2012 blev tillslut ca 24 m3/s, se nedan.  
 

 
Bild 19. Flöde Brusafors/Mariannelund sommaren 2012. 
 



 
Bild 20.Vattennivå i sjön Hulingen, Hultsfred sommaren 2012. 
 

 
Bild 21. Flöde vid Emmenäs sommaren 2012. 
 
 


