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Sammanfattning
MSB har enligt regeringens beslut (FÖ2010/558/SSK) fått i uppdrag att ta fram
ett isstormsscenario samt att göra en sammanställning och analys av ett antal
utpekade myndigheters redovisningar av krisberedskapsförmågan utifrån ett
sådant scenario.
Utifrån myndigheternas svar och med hjälp av referensmaterial drar MSB följande slutsatser:


En stor majoritet av de utpekade myndigheterna bedömer att krisberedskapsförmågan i egen verksamhet och för ansvarsområdet är god
med viss brist eller bristfällig i ett isstormsscenario.



MSB:s sammanvägda bedömning är att samhällets krisberedskap, med
särskild betoning på sektorerna el, elektroniska kommunikationer och
transport, är bristfällig i ett isstormsscenario.



Andra samhällssektorers kritiska eller tydliga beroende till sektorerna
el, elektroniska kommunikationer och, i viss mån, transport, riskerar
medföra mycket allvarliga konsekvenser för hela det drabbade området
i form av stora direkta eller indirekta hälsoeffekter och mycket allvarliga störningar i samhällets funktionalitet.

MSB:s rekommendationer är att aktörer med ansvar för krisberedskapen
-

i ökad grad gör det förebyggande och förberedande krisberedskapsarbetet – däribland framtagandet av beredskapsplaner och risk- och sårbarhetsanalyser – till en planeringsprocess som involverar alla funktioner i den egna organisationen och som kännetecknas av tvärsektoriell
samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer.

-

med stöd från MSB i form av utbildning och metodik inkluderar beroendeanalyser i sina underlag.

-

genomför övningar som utgår från störningar i kommunikationssystemen och eller omfattande elbortfall. Övningar bör i ökad grad omfatta
hela den övade organisationen, och även fokusera på återställandet av
samhället.

-

förbättrar redundansen och robustheten i de tekniska kommunikationssystemen, bland annat genom fortsatt anslutning till Rakel.

-

förbättrar tillgången till reservkraft, inklusive bränsle, med syfte att
kunna verka under minst en veckas tid vid störningar i elförsörjningen.
MSB bör stärka incitamenten för en sådan utveckling.

-

säkerställer att det finns rutiner för att ta emot och fördela förstärkningsresurser.

-

säkerställer att det finns avtal för tillförsel av särskilt viktiga resurser,
t.ex. bränsle.

-

säkerställer att det finns planering för personalbortfall och har kommunicerat den i organisationen.

MSB avser i detta sammanhang verka för att förutsättningarna för prioritering av resurser inom och mellan samhällsviktiga verksamheter tydliggörs
för de ansvariga aktörerna.
MSB avser även i samverkan med andra aktörer ytterligare belysa myndigheters, kommuners, företags och enskilda individers ansvar och roll vid ett
avbrott i värmeförsörjningen.
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1. Om rapporten
1.1 Uppdraget
Enligt regeringens beslut den 18 mars 2010 (FÖ2010/558/SSK) - ”Uppdrag att
göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån scenariot isstorm” (se bilaga 2) - har
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått i uppdrag att ta fram
ett scenario om en isstorm. Scenariot ska finnas med i ett antal utpekade myndigheters redogörelser av sin krisberedskapsförmåga, som görs i samband med
redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser den 12 november 2010 (enligt tidigare beslut) till regeringen, med kopia till MSB.
MSB ska senast den 10 december 2010 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna en sammanställning och analys av myndigheternas redovisningar av scenariot isstorm.

1.2 Genomförande
MSB tog i mars 2010 fram ett scenario om en isstorm med hjälp av referensmaterial och i dialog med vissa berörda myndigheter.
Det lämpligaste verktyget för att bedöma krisberedskapsförmågan utifrån ett
specifikt scenario är en s.k. förmågebedömning1. Den 30 mars 2010 skickades
en mall för en förmågebedömning ut till de i uppdraget 362 utpekade myndigheterna (samtliga länsstyrelser och ett antal centrala myndigheter).3 Resultaten
av myndigheternas bedömningar redovisades till regeringen och MSB den 12
november 2010.
Bedömningarna omfattar såväl myndigheternas egen verksamhet som deras
ansvarsområde ("sektor" eller län).
Analysarbetet har skett med textmaterialet i förmågebedömningarna som huvudsakligt underlag. MSB har identifierat intressanta mönster som visar på
styrkor och svagheter i myndigheternas – och i förlängningen samhällets –
krisberedskapsförmåga vid scenariot isstorm.
Det finns vissa metodologiska osäkerheter. Förmågebedömningsmallen utgår
från standardiserade variabler och bedömningarna görs av ett representativt,
men ändå begränsat urval av samhällsaktörer. De svarande myndigheterna har
dessutom ett visst tolkningsföreträde i det att de får självskatta sin egen och

1

Förmågebedömningens komponenter och begränsningar beskrivs i bilaga 1.

2

Sedan dess har de 36 myndigheterna blivit 35; Vägverkets och Banverkets verksamheter ingår numera

som del av Trafikverket.
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Se referenskapitel för en lista över myndigheterna.

ansvarsområdets förmåga. MSB har med tanke på uppdragets korta tidsrymd
inte haft möjlighet att annat än i undantagsfall följa upp och kvalitetsgranska
det inkomna materialet. Underlaget från förmågebedömningar bör därför tolkas med viss försiktighet.
MSB vill, oavsett dessa osäkerheter, påpeka att en förmågebedömning är det
mest lämpliga verktyg som finns för att uppnå syftet med uppdraget.

2. Scenariot
”Under de senaste dygnen har vädret i Sverige varit klart och kallt. Temperaturen har nattetid varit ca -10ºC, för att under dagarna stiga till i genomsnitt 5ºC. Elförbrukningen har för årstiden varit hög och Svenska Kraftnät håller
effektreserver i beredskap. Väderprognoser varnar för stormbyar, snöfall och
underkylt regn över en mycket stor yta av Sverige, som sträcker sig över flera angränsande län och inkluderar såväl större städer som landsbygd. SMHI
har utfärdat en klass 2 varning för de kommande dygnen, då risken för en
s.k. isstorm är överhängande. Er organisation/län, dess verksamhets- och
ansvarsområde förutspås bli direkt drabbade av ovädret.
Nästa morgon slår ovädret med full kraft. På grund av höga vindhastigheter
och kraftig nedisning havererar ledningar för svåra påfrestningar och ställverk kortsluts efter hand. Detta orsakar omfattande strömavbrott i området.
Den kraftiga nedisningen knäcker även telefonstolpar, radiomaster och mobiltelefonmaster vilket orsakar omfattande störningar också på elektroniska
kommunikationer. Vägar blir till stora delar oframkomliga på grund av flera
centimeter tjock isbeläggning, omkullblåsta träd och nedfallna ledningar. Flera personolyckor i trafiken inrapporteras. Allmänheten uppmanas att stanna
hemma. Akuta transporter kan endast genomföras genom körning i kolonn,
efter att Vägverket halkbekämpat. På grund av den kraftiga isbeläggningen
står även hela det drabbade områdets järnvägsnät stilla. I förlängningen ger
isstormen återverkningar inom flera samhällssektorer, bland annat genom
störningar i betalningssystemet, livsmedel- och dricksvattenförsörjning, den
kommunal vård- och omsorgen, etc.
Efter tre dygn avtar ovädret och den följande veckan blir klar och kall, vilket
bland annat innebär att istäcket ligger kvar på väg- och järnvägsnät. Cirka 1
miljoner abonnenter i området är utan elförsörjning. Elnätets minskade förmåga och överansträngning föranleder också s.k. effektbrist i andra delar av
landet. Röjningsarbete och reparationer kan dock påbörjas. Havererade
ställverk i det drabbade området beräknas vara funktionsdugliga inom några
dygn, men skadade ledningar beräknas kunna tas i full drift om tidigast en till
två veckor. Manuell bortkoppling kommer att behöva tillämpas i området och
även i andra delar av Sverige under den närmaste månaden. Även telekommunikationer förväntas fungera bristfälligt under denna tid.”

Scenariot togs fram av MSB. Ett underlag var studier utförda av Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) efter den omfattande isstormen i Kanada 1998. Likaså
fanns material från Svenska kraftnät och deras övning utifrån ett isstormssce-

nario år 2008.4 Även material från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och
MSB har ingått som underlag. (Litteraturen redovisas i referensförteckningen.)
I syfte att få en likformighet i förmågebedömningen utspelar sig inte isstormsscenariot vid någon specifik angiven geografisk plats i landet. Scenariot har
istället utformats så att den drabbar ”flera angränsande län” med direkta konsekvenser för såväl myndighetens verksamhet som dess ansvarsområde.
Genom att isstormen i scenariot drabbar ett omfattande geografiskt område utsätts såväl stadsmiljö som landsbygd för svåra störningar. De olika miljöer som
drabbas sätter därför fokus på aktörernas förmåga att hantera frågor som exempelvis samverkan, kommunikation, transporter och elförsörjning ur ett brett
samhällsperspektiv.
Innan MSB skickade ut scenariot tillfrågades SMHI och Trafikverket (dåvarande Vägverket) om råd och synpunkter för att undvika felaktigheter.
Enligt SMHIs bedömning är sannolikheten ”mycket låg” för att en isstorm –
motsvarande t.ex. händelsen i Kanada 1998 – skulle inträffa i Sverige. Det finns
andra exempel på snarlika väderhändelser med tillfrysning som faktor. År 1921
drabbades t.ex. stora delar av västra Sverige av en isstormsliknande händelse
då blötsnö snabbt frös till is på grund av hastigt sjunkande temperaturer. Sannolikheten för en sådan händelse är ”låg” till ”medelhög”.5 Det bör dock understrykas att underlaget till denna rapport utgår från en isstorm enligt scenariots
specifika förutsättningar.

4

I övningen simuleras en händelseutveckling där ett område längs kusten och upp till 10 mil inåt landet

från Södermanland till Västerbotten blir berört av isstorm. Scenariot leder till omfattande drift- och leveransstörningar i bland annat elförsörjningen.
5

SMHI har utöver händelsen 1921 hittat fem ytterligare fall där stora mängder blötsnö nämns som or-

sak till trädfällning och neddragna el- och teleledningar. Om tillfrysningsaspekten bortses ifrån och
andra fall där vind och eller snö orsakat liknande skador också beaktas, så ökar sannolikheten till ”hög”.
(Det är dock osäkert om dessa händelser kommer att leda till samma problem i t.ex. vägnätet som specificerats i scenariot.) Bedömningen har gjorts enligt en femgradig skala: ”mycket låg sannolikhet” – ”låg
sannolikhet” – ”medelhög sannolikhet” - ”hög sannolikhet” - ”mycket hög sannolikhet”. SMHI tillägger
att man inte kan göra en kvantitativ bedömning av sannolikhet då det saknas tillräckliga uppgifter.

3. Samhällets krisberedskapsförmåga vid isstorm
3.1 Inledande kommentarer
Kapitlet inleds med en övergripande bedömning av samhällets krisberedskapsförmåga utifrån myndigheternas svar. Därefter följer indelningen av kapitlet
samma struktur som mallen för förmågebedömning: bedömning av verksamhet, län och eller sektor, utifrån specificerade indikatorer samt bedömningsskala (se bilaga 1). Svaren grundar sig på självskattning. Bedömningar som görs av
delförmågorna krishanteringsförmåga respektive förmåga i samhällsviktig
verksamhet att motstå allvarliga störningar bör därför tolkas med viss försiktighet.
Generellt sett följer en klar majoritet av de svarande myndigheterna mallen,
vilket underlättar sammanställningen av deras svar avsevärt. Vissa myndigheter lämnar dock inga svar, eller ger korta och eller alltför generella svar. Bland
den majoritet som för en diskussion kopplat till scenariot, så reserverar sig
många, framförallt gällande omfattningen av störningar i el och elektroniska
kommunikationer. Några gör flera olika bedömningar utifrån tolkning av scenariot. I dessa fall har MSB bedömt ett medelvärde och förklarat den ursprungliga bedömningen i fotnot.
Avsnitt 3.3. tittar på samtliga myndigheters bedömningar avseende den egna
verksamheten, dvs. den egna organisationen. MSB anser att en majoritet av
myndigheternas indikatorsvar är av god kvalité, och baseras på en god grundläggande kunskap av och förståelse för krisberedskapsfrågor.
I avsnitt 3.4. behandlas länsstyrelsernas bedömningar av länets förmåga. Möjligheterna till att på ett systematiskt sätt samla in material om länets förmåga
är till viss del begränsade. Metoder för informationsinhämtning inkluderar
t.ex. enkätutskick, förfrågningar till expertinstanser och arbete i olika analysgrupper av varierande sammansättning. Det är dock tydligt att majoriteten av
länsstyrelserna i sina svar i alla fall först och främst refererar till den kommunala förmågan. Andra aktörer som berörs är polis, landsting och privata aktörer som t.ex. elnätsföretag.
I kapitel 3.5. bedömer de centrala myndigheterna förmågan inom de respektive
sektorer de arbetar inom.6 Precis som för länsstyrelserna så är det svårt för

6

Begreppet ”sektorsansvar” används ibland, men är något missvisande. De flesta centrala myndigheter

kan i någon bemärkelse sägas ha ett ansvar för en viss sektor. Detta ansvar formuleras dock på en rad
olika sätt för olika myndigheter och kan också innebära olika saker. I vissa fall kan ansvaret innefatta
samordnande uppgifter. I andra fall handlar det snarare om att bevaka och främja vissa frågor som är

centrala myndigheterna att lämna säkra bedömningar gällande deras respektive sektorsområde. Aktörerna inom sektorn är ofta väldigt många och mångfacetterade, och inkluderar såväl privata som offentliga verksamheter över hela
landet. Därutöver tillkommer stora inbördes skillnader – vissa aktörer kännetecknas av en god krisberedskapsförmåga, medan andra har en mycket bristfällig förmåga – vilket försvårar en samlad bedömning. PTS kommentar reflekterar problembilden:
”Sektorn för elektronisk kommunikation består av upp emot 500 operatörer som
sinsemellan är väldigt olika. De kan vara nationella, regionala eller lokala. De
kan basera sin verksamhet på egen infrastruktur eller vara en virtuell operatör
där det enda egna är varumärket. Vissa utgör en del av en kommunal verksamhet
medan andra är en del av multinationella företag (…) Att utifrån detta göra en
samlad bedömning blir missvisande därför har bedömningen av sektorns krishanteringsförmåga angivits både som ”bristfällig” och som ”God med viss brist”.

3.2 Övergripande bedömning
De svarande myndigheter och samhället kan - enligt MSB:s bedömning – anses
ha en god grundläggande beredskap att hantera och motstå kriser av olika slag.
Scenariot isstorm sätter denna beredskap på svåra prov. En klar majoritet av
dem som svarat anser att deras egen och samhällets förmåga i hög utsträckning
kommer att drabbas av allvarliga störningar, framförallt på grund av problem
med elförsörjning, elektriska kommunikationer och transporter.
På den fyragradiga bedömningsskalan7 dominerar bedömningarna ”bristfällig”
och ”god med viss brist”. ”Mycket bristfällig” och ”god” förekommer i undantagsfall. Generellt sett bedömer samtliga svarande sin egen verksamhets krisberedskapsförmåga som något bättre än hela sektorns eller hela länets krisberedskapsförmåga.
Förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar för sektorn eller länet beskrivs av en stor majoritet av de svarande som ”bristfällig”.
Den sammanlagda bilden av samhället - med särskild betoning på bedömningar av förmågan inom sektorerna el, elektroniska kommunikationer och transport - visar på en ”bristfällig” krisberedskapsförmåga utifrån scenariot isstorm.

prioriterade av regeringen och försöka se till att de bevakas av andra aktörer inom sektorn. Se även studien Sektorsansvar (2007), utgiven av KBM.
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Se bilaga 1 för detaljerad information om förmågebedömningens komponenter, däribland bedöm-

ningsskalan.

3.3 Myndigheternas förmåga
Samtliga de utpekade myndigheterna (14 centrala myndigheter och 21 länsstyrelser) bedriver verksamheter som kan betraktas som samhällsviktiga. Under
det här avsnittet behandlas bedömningar gällande myndigheternas egen verksamhets förmåga att hantera och motstå ett isstormsscenario.
3.3.1

Indikatorer

Larm
En klar majoritet av de svarande myndigheterna anger att den egna verksamheten generellt har rutiner för omvärldsbevakning samt att det finns övade
larmrutiner. Nästan alla har också en utbildad och övad tjänsteman i beredskap. Flera aktörer menar att i detta fall är det inte den egna omvärldsbevakningen som kommer att upptäcka den annalkande isstormen utan man förlitar
sig på information från SMHI. Ett antal myndigheter påpekar dock att den
egna förmågan att omvärldsbevaka och larma i detta fall kommer att påverkas
av scenariot då tillgång till el och IT kan komma att vara begränsad.
Leda, samverka och informera
En klar majoritet av myndigheterna har en generell krisledningsplan8. Endast i
undantagsfall finns planer specifikt kopplade till ett isstormsscenario. De flesta
menar dock att den generella krisledningsplanen kan tillämpas på flera scenarier, däribland isstorm. Några menar att generell planering kan användas, med
vissa kompletteringar. Det är dock oklart utifrån svaren om dessa generella
krisledningsplaner verkligen tar hänsyn till den risk som finns för mycket allvarliga störningar i elförsörjning och telekommunikationer. Intrycket är dock
att de flesta anser att det inte finns behov av mer specifika krisledningsunderlag.
Vad gäller krisledningsorganisation så anger flera centrala myndigheter att de
inte har en övad och utbildad sådan. Vissa svarar att de har någon form av krisledning, men relaterar inte sina svar till isstormsscenariot. Däremot anger nästan samtliga av länsstyrelserna att de har en övad och utbildad krisledningsorganisation. Många av dessa har testats både under övning och vid vissa skarpa
händelser, t.ex. stormarna ”Gudrun” (2007) och ”Per”, under pandemin 2009,
askmolnet (2010) och höga flöden (2010). Svaren går dock isär vad gäller förmågan hos krisledningsorganisationen att verka under en veckas tid i det aktuella scenariot.
Myndigheterna har - med vissa undantag (se avsnitten ”praktisk erfarenhet”
nedan) – inte erfarenhet av ett så här pass svårt scenario, särskilt inte för en
längre period. Scenariot är – som Länsstyrelsen i Jönköping understryker –
”synnerligen svåröverskådligt”. Nästan samtliga nämner att tillgången på per-
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Benämningen varierar dock. Många myndigheter refererar t.ex. till ”krishanteringsplan” eller ”hand-

lingsplan”. I rapporten används dock ”krisledningsplan” som samlande begrepp.

sonal och deras förmåga att arbeta i sina funktioner beror på huruvida de kan
ta sig till ledningsplatsen och om de tekniska systemen fungerar tillräckligt väl
för att möjliggöra distansarbete samt kommunikation med andra samhällsviktiga verksamheter. Flera – t.ex. Svenska Kraftnät, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Östergötland – menar dock att de trots allt har en
förmåga att fungera en veckas tid, med en organisation som kan anpassas efter
krisen. Det bör understrykas att majoriteten av de svarande har en god grundförmåga i sin krisledningsorganisation och arbetar också kontinuerligt för att
utveckla denna.
En klar majoritet av samtliga svarande anger att de har grundläggande nödvändiga resurser för krisledning. Det finns t.ex. förberedda ledningsplatser,
med tekniska kommunikationssystem och andra materiella resurser (se även
avsnitt ”materiella resurser” samt ”reservkraft” nedan).
Länsstyrelsen i Stockholms synpunkt är representativ för många svar. ”Länsstyrelsen har flera olika sambandssystem med olika strukturer men inget system är i sig själv robust nog att garantera förbindelsen vid en isstorm. Länsstyrelsens bedömning är att vi kommer ha förmåga att kommunicera på det
ena eller andra sättet, men med störningar”. Det finns alltså, särskilt hos länsstyrelserna, flera alternativa tekniska sambandssystem; fast telefoni, mobiltelefoni, satellittelefoni, länsradionät, Försvarets telenät och Rakel. Länsstyrelsen i
Jämtland tar upp samarbete med radioamatörer och med Försvarsmakten som
- med möjlighet att använda sig av mobila master - kan bemanna kommunkontor (motsv.) och via radio ta in information så att en regional lägesbild kan
upprättas.
Ett stort antal svarande refererar till Rakel som ett relativt säkert kommunikationssystem, dock med det ofta förekommande tillägget att systemet ännu inte
är tillräckligt väl utbyggt. Det ska dock understrykas att Rakels funktion inte
heller är möjlig att garantera i det aktuella scenariot. Vidare - i länsstyrelsernas
fall - innebär ett centraliserat IT-hanteringssystem också en risk för att datorer
inte kan användas (se nedan). Länsstyrelsen i Västerbotten sammanfattar problematiken vad gäller krisledningens tillgång till nödvändiga resurser: ”Slås
alla elektroniska kommunikationer ut innebär det mycket allvarliga brister i
förmågan att verka som geografiskt områdesansvarig aktör.”
En majoritet av dem som svarat menar att finns goda nätverk för regelbunden
samverkan och att samverkansövningar genomförs, även om flera också anser att det finns utrymme för förbättring och utveckling. Särskilt länsstyrelserna anger att det finns väletablerade nätverk och samverkansstrukturer. Flera
länsstyrelser är drivande och medverkande i regionala krishanteringsråd. I t.ex.
Värmlands län ingår Länsstyrelsen i ett råd som även inkluderar representanter från Polismyndigheten, Försvarsmakten, Landstinget, kommunerna, kommunal räddningstjänst, SOS Alarm, Sveriges Radio Värmland, Trafikverket, Telia-Sonera, Skanova samt Fortum. Flera andra nämner samverkansformer,
nätverk samt övningar, som inkluderar både offentliga och viktiga privata aktö-

rer. Många svarande lyfter dock fram att dessa typer av nätverk kommer få
svårt att fungera med tanke på störningar i tele- och datatrafik.
De flesta myndigheter – återigen särskilt länsstyrelserna – svarar att de har rutiner och tekniskt stöd för information till allmänheten och media samt för intern information. WIS, intranät, Internet och radio är några exempel på tekniskt stöd som tas upp. Precis som ovan är denna förmåga relaterad till omfattningen av störningarna i elförsörjning samt störningar i tele- och datatrafik.
Det tycks inte finnas några särskilda strategier för hur informationshanteringen ska gå till under de synnerligen svåra förhållanden som en isstorm kan föranleda. Vissa möjligheter att informera allmänheten kvarstår även när tekniska
system fallerar, exempelvis genom torgmöten och affischering, men beroendet
av t.ex. Internet för att såväl samla in som att sprida information är tydlig och
bör inte underskattas. Många länsstyrelser tar upp beroendet av den centraliserade IT-hanteringen9 (LST-IT) som en stor sårbarhet. Går LST-ITs servrar ner
till följd av scenariot kommer länsstyrelserna inte att kunna logga in på datorer, använda sig av informationsunderlag som finns på datorn, eller ta in och
sprida information via e-post och Internet. Lämpliga förberedelser vad gäller
spridande av information blir desto viktigare i sammanhanget, som Länsstyrelsen i Västmanland poängterar: ”Den interna informationen sker i normalläget
via intranätet men i det beskrivna scenariot skulle ledningen troligen kalla till
ett personalmöte innan stormen bryter ut för att informera om situationen eftersom man kan anta att personal inte kan ta sig till arbetsplatsen när stormen brutit ut.” Dessa och andra åtgärder som kan tas i ett förberedande skede,
då vädervarning om isstorm föreligger, är mycket viktiga för den samlade förmågan att leda, samverka och informera.
Reservkraft
Cirka hälften av myndigheter som svarat anger att de har reservkraft med uthållighet om minst en vecka. Av dessa testar ungefär hälften reservkraften regelbundet. Några myndigheter uppger att man har reservkraft men att uthålligheten är beroende av tillförsel av bränsle (diesel) efter några dagar. Ett fåtal
av de myndigheter som har svarat uppger att de inte har testad reservkraft med
uthållighet om minst en vecka. Det bör understrykas att de svarande i vissa fall
endast svarat att de har tillgång till reservkraft, utan att specificera dess uthållighet.
Många myndigheter har endast kapacitet att försörja högt prioriterade delar av
verksamheten inom myndigheten, exempelvis ledningscentralen, och saknar
reservkraft för resten av verksamheten. Några myndigheter diskuterar svårigheten att få tillgång till bränsle utifrån det angivna isstormsscenariot, vilket kan
exempelvis bero på hur väl transporter fungerar. Också IT-infrastrukturfrågor
lyfts fram i diskussioner om reservkraft, några myndigheter uppger att av-
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brottskänslig utrustning; tele och dataförbindelser, kan försörjas med avbrottsfri kraft (UPS).
Regelverk
I stort sett alla myndigheter har svarat att det inte finns någon speciell lagstiftning som styr scenariot med isstorm utan att ordinarie regelverk kommer att
tillämpas. Bland annat nämns myndighetsinstruktion och krisberedskapsförordningen. En länsstyrelse önskar ett tydligare regelverk kring gränsdragningen mellan centrala myndigheternas ansvar inom sina respektive sektorer och
Länsstyrelsens geografiska områdesansvar. Energimyndigheten anser att deras
roll vid en ”värmekris” - dvs. möjligheten att inte kunna leverera värme - inte är
klargjord.
Samverkan och samordning kommer att bli viktigt under isstormen. Kustbevakningen påpekar att myndigheterna kommer få en framträdande roll vad
gäller att koordinera samverkan och samordning. Bland annat nämns Rakel
och WIS som viktiga komponenter i denna samverkan (se avsnitt leda, samverka och informera ovan). Länsstyrelsen i Kalmar län lyfter frågan om vad
den centrala nivån kan och bör göra för att stötta (i deras fall) södra Sverige
under isstormen.
Flera aktörer menar att det i scenariot med isstorm kommer bli viktigt med
prioritering av samhällsviktiga verksamheter och övriga resurser, och lyfter
upp att de saknar regelverk för en sådan process. Ett flertal av länsstyrelserna
har varit involverade i projektet Styrel och har inom dess ramverk genomfört
en prioritering av samhällsviktiga verksamheter vid ett elbortfall. Den prioriteringsordning som föreslås inom Styrel borde även kunna ligga till grund för
prioritering i andra scenarier. Det finns legalt stöd som gör det möjligt för länsstyrelsen att prioritera resurser i en krissituation i enlighet med 7 § i krisberedskapsförordningen. Det förutsätter dock att regeringen snabbt kan ge mandat
till länsstyrelserna att göra detta. Att snabbt få mandat för denna prioritering
är något som ett flertal länsstyrelser påpekar är av stor vikt för att prioriteringen ska kunna få bäst möjliga effekt utifrån de förutsättningar som finns. I det
angivna scenariot kan det handla om reservkraftverk, men även andra resurser
som militära personalresurser, bandvagnar, transporter, drivmedel med mera.
Ett problem är dock att Regeringen kan ha problem att föra ut beslut om prioriteringsmandat med anledning av störningar i de elektroniska kommunikationerna.
Vissa regler kommer att bli tvungna att åsidosättas så som arbetstidsregler etc.
Eftersom det kommer att bli svårt för personalen att ta sig till arbetet innebär
det att de som har möjlighet att infinna sig kan få arbeta längre.
Två länsstyrelser har genom olika erfarenheter, främst genom övningen ”Elände” och i arbetet med den nya influensan A(H1N1), kommit fram till att ansvarsfördelningen internt på länsstyrelsen behöver förbättras. Bättre interna
ansvarsförhållande anser de leda till bättre samordning och samverkan inom
ansvarsområdet.

Praktisk erfarenhet
År 1921 inträffade ett isstormsliknande scenario i västra Sverige. Scenariot ledde dock inte till någon allvarlig kris eftersom dåtidens samhälle inte var lika beroende av fungerande el, telekommunikationer, kommunal vattenförsörjning
m.m. Omfattningen på förmågebedömningens isstormsscenario gör det svårt
att påvisa någon händelse som resulterat i en jämförbar praktisk erfarenhet.
Många svarande lyfter dock fram att stormarna Gudrun och Per har beröringspunkter med det beskrivna scenariot. Även snökaoset i Gävle 1998 och förra
vinterns stora snömängder i framför allt mellersta Sverige har bidragit till att
flera aktörer vunnit erfarenheter som kan vara viktiga vid en händelse av isstorm.
Ett flertal aktörer har medverkat i ett antal övningar som har beröringspunkter
med de händelser som kommer att bli följd av isstormen, då framför allt elbortfall. Dessutom är det ett flertal som deltagit vid Svenska kraftnäts El-övning
2008 som just handlade om en isstorm. Den övningen var dock inte av samma
omfattning som det scenario som aktörerna tagit ställning till i förmågebedömningen. Örebro länsstyrelse säger att de i slutet av 2011 kommer att ha en isstormsövning i länet.
Möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet
Majoriteten av myndigheter har inte genomfört förberedelser på alternativa
platser och inte heller övat flytt av verksamhet. Däremot anger några myndigheter att de har möjlighet att (fysiskt) flytta samhällsviktig verksamhet till alternativa platser t ex. hos andra myndigheter, eller att använda sig av ”alternativa IT-miljöer”, då flera länsstyrelser har gemensam IT-verksamhet kan medarbetare ”byta arbetsplats och logga in på annan länsstyrelse” (Länsstyrelsen i
Örebro län), eller också kan länsstyrelser ”utöva krisledning från en annan
länsstyrelses ledningscentral” (Länsstyrelsen i Hallands län). Några myndigheter ifrågasätter möjligheten att flytta verksamhet vid ett isstormsscenario.
Materiella resurser
Majoriteten av de svarande myndigheterna anser sig ha god tillgång till materiella resurser snart efter att scenariot inträffat. Länsstyrelserna menar att den
utrustning de behöver tillgå är kopplad till deras förmåga att kunna leda och
samverka. Den typen av utrustning bestående av datorer, telefoner och radiobaserade system som Rakel, finns oftast att tillgå i anvisade ledningslokaler.
Däremot menar de att fördelning och mottagande av materiella resurser kan bli
ett problem, med anledning av den nedsatta förmågan till kommunikation,
omvärldsbevakning och logistik. Det logistiska problemet kan kopplas till Trafikverkets bedömning som anser att hela järnvägssystemet och vägnätet kommer att begränsas med anledning av isstormen. Trafikverket menar att resursfördelning av väghållningsfordon och lyftkranar för reparationer av nedfallna
ledningar avsedda för järnvägen, kommer bli en svår uppgift.

Majoriteten av myndigheterna som anser sig behöva tillgång till materiella resurser menar att materielen har en uthållighet om en veckas tid. Däremot
framkommer att förbrukningsmateriel såsom bränsle till reservkraft och proviant kan bli en bristvara. Ytterligare problem som Länsstyrelsen i Västerbotten
län lyfter är att inga madrasser och sovsäckar finns att tillgå för dem som måste
verka i ledningsplatsen, utan att detta måste införskaffas vid behov.
Ett antal myndigheter, t.ex. Boverket, Energimyndigheten och Länsstyrelsen i
Södermanlands län anser sig inte behöva någon tillgång av särskilda materiella
resurser i samband med allvarliga händelser som en isstorm. Boverket menar
att frågan inte är relevant för myndigheten.
Personella resurser
För att kunna upprätthålla förmågan i samhällsviktig verksamhet spelar de
personella resurserna en avgörande roll. Ett problem som en majoritet av myndigheterna har identifierat är personalens förmåga att ta sig till jobbet under de
rådande förhållandena. Myndigheterna menar ändå att de vid en isstorm har
tillgång, eller delvis begränsad tillgång till personal. Vid personalbrist anger en
majoritet att de kan omfördela sin egen personal till olika funktioner, men även
att extern personal kan tas in. Detta kan, med Jordbruksverkets svar som exempel, ske genom att pensionerad personal rings in, eller att personal hyrs in
från bemanningsföretag. För det senare finns ramavtal upprättat.
Fördelning av personal anses av Trafikverket som en självklarhet för att kunna
bedriva verksamhet under svåra förhållanden som en isstorm då stor brist av
resurser kommer att drabba det utsatta området. Myndigheter som Kustbevakningen och Sjöfartsverket ser problem med att ersätta personalfunktioner med
externa resurser, då nyckelfunktioner består av expertis eller tjänster som kräver särskild utbildning och behörighet.
I relation till materiella resurser finns myndigheter som i mycket högre grad
har behov av personella resurser, exempelvis Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten. Myndigheterna har i sina förmågebedömningar angett att de genom sina flexibla krisorganisationer kan omfördela intern personal men även
ta in extra bemanning utifrån.
Länsstyrelserna menar den mest väsentliga personella resursen som behövs vid
en allvarlig händelse är Tjänsteman i Beredskap (TiB). Denna är vid de flesta
länsstyrelser väl övad för att kunna hantera en uppkommen krissituation. Problemet de flesta länsstyrelser ser är TiB:ens möjlighet att ta sig till länsstyrelsen
på grund av den begränsade framkomligheten på vägarna.
3.3.2

Myndigheternas krisberedskapsförmåga

Indikatorerna ”Larm”, ”Leda, samverka och informera”, ”Reservkraft”, ”Regelverk” och ”Praktisk erfarenhet”, är särskilt relevanta underlag när de svarande
ska bedöma krishanteringsförmåga.

Indikatorerna ”Reservkraft”, ”Regelverk”, ”Praktisk erfarenhet”, ”Möjlighet att
flytta samhällsviktig verksamhet”, samt ”Materiella resurser” och ”Personella
resurser”, är särskilt relevanta underlag för bedömningen av Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.

Av de 35 myndigheterna uppger:
•

4 myndigheter att de har en krishanteringsförmåga som är ”God”. 3
gör samma bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

19 att krishanteringsförmågan är ”God med viss brist”. 19 gör samma bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

11 att krishanteringsförmågan är ”Bristfällig”. 11 gör samma bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

Inga att krishanteringsförmågan är ”Mycket bristfällig”. Detsamma
gäller bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

1 myndighet har inte svarat eller anger att krishanteringsförmåga inte
behövs. Motsvarande för förmågan att motstå allvarliga störningar är
2 myndigheter.

*

Figur 1: Myndigheternas bedömningar av verksamhetens krisberedskapsförmåga

* Fortifikationsverket gör bedömningen enligt skala utifrån de enskilda indikatorerna, utan sam-

manvägning. MSB bedömer medelvärdet gällande båda delförmågorna till ”bristfällig” respektive ”god
med viss brist”. Jordbruksverket har resonerat utifrån indikatorerna och gjort en bedömning av krishanteringsförmågan, med dock inte bedömt förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga
störningar. Transportstyrelsen gör bedömningen ”god med viss brist eller bristfällig” för krishanteringsförmåga respektive ”mycket bristfällig” eller ”god med viss brist” gällande förmåga att motstå allvarliga störningar beroende på typ av verksamhet som bedöms. MSB bedömer medelvärdet till ”bristfällig”
vad gäller båda delförmågorna. Länsstyrelsen i Dalarnas län knyter an bedömningen av verksamhetens förmåga med länets förmåga (se kap. 3.2.). Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömer sin krishanteringsförmåga ”bristfällig” utifrån vissa förutsättningar, bl.a. att ”ovädret drabbar landet nattetid,
under en helg eller längre sammanhängande allmän ledighetsperiod”, dvs. då personal inte finns på sina
ordinarie arbetsplatser. Scenariot specificerar att ovädret drabbar området på morgonen, men utesluter
inte att detta sker under helg eller ledighet. Länsstyrelsen i Södermanlands län bedömer båda delförmågorna till antingen ”mycket bristfälliga” eller ”god med viss brist” beroende på vissa förutsättningar. I det förra fallet bryter vägtrafiken helt samman, tillsammans med total förlust av möjligheterna
till elektronisk kommunikation och totalt elbortfall. I det senare fallet kan viss vägtrafik upprätthållas
om än med störningar och länets samhällsviktiga verksamheter kan i huvudsak kommunicera med varandra. Med hänsyn till att LST Södermanlands i sin diskussion under indikatoravsnittet menar att sannolikheten för det förra alternativet är låg, samt det faktum att scenariot endast beskriver ”omfattande
störningar” och ”till stora delar oframkomliga” vägar, så bedömer MSB att ”god med viss brist” är en
godtagbar bedömning. Länsstyrelsen i Kronobergs län gör bedömning ”god” av förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar med visst förbehåll (se förmågebedömning).

3.4 Det regionala perspektivet: Länens
förmåga
Under det här avsnittet behandlas de 21 länsstyrelsernas bedömningar av respektive läns förmåga att hantera och motstå ett isstormsscenario. Bedömningarna tar i första hand sin utgångspunkt i den kommunala förmågan. Andra
aktörer som berörs är polis, landsting och privata aktörer som t.ex. elnätsföretag.
3.4.1

Indikatorer

Larm
De flesta länsstyrelserna bedömer att samhällsviktiga verksamheter hos blåljusmyndigheter och andra viktiga offentliga aktörer med vikt för krisberedskapen har fungerande larmrutiner och kontaktvägar. I de fall Rakel ännu inte är
utbyggt kommer kommunikationen att försvåras enligt en länsstyrelse. Vad
gäller larmrutiner och kontaktvägar till landets kommuner varierar bedömningarna kring detta samt i vilken mån larmrutiner övas och uppdateras. Någon form av larmrutin inom kommunerna bedöms finnas inom samtliga län.
Länsstyrelserna uppger att vissa kommuner har funktionen Tjänsteman i Beredskap (TiB) vilket uppfattas som positivt.
I de fall kommunerna inte har TiB hänvisar många svarande till räddningstjänstens brandingenjör i beredskap. Kunskapen hos länsstyrelserna om vilka
kontaktvägar som finns till kommunerna verkar vara god. På frågan om hur
krisorganisationen istället larmas vid allvarlig händelse refererar de flesta till
kommunens larmlista. Som jämförelsen kan nämnas att 2009 – enligt den
kommunenkät som MSB genomför tillsammans med länsstyrelserna10 – hade
82 kommuner funktionen TiB eller motsvarande, medan 201 kommuner angav
att TiB saknas.
En majoritet av länsstyrelserna bedömer att de flesta viktiga samhällsaktörer
har en omvärldsbevakning som leder till att signalerna om det kommande
ovädret går fram tidigt. Dock påpekar många att larm och omvärldsbevakning
kommer att påverkas starkt under det aktuella scenariot. Eftersom elektriciteten slås ut går det inte att förlita sig på att till exempel telefoni, Internet och det
webbaserade informationssystemet WIS fungerar, vilket gravt försvårar informationsspridning till och från centrala myndigheter, samt till och från kommunerna. Även kommunikationen gentemot media och från media till allmänheten kommer att försvåras. Givet att någon form av kommunikation upprätthålls bedöms det finnas rutiner för att larma och kommunicera.
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Leda, samverka och informera
Precis som vad gäller länsstyrelsernas egen verksamhet bedömer en klar majoritet av länsstyrelserna att länet har en god grundförmåga att leda, samverka
och informera vid kriser. Nästan samtliga av länen som har svarat uppger att
kommunerna har någon form av krisledningsplan och någon form av krisledningsorganisation. Krisledningen är i de allra flesta fall övad och utbildad, ofta
med praktisk erfarenhet av liknande väderrelaterade händelser. Länsövergripande strukturer för krisledning finns dock inte i utvecklad och övad form.
Samverkansstrukturer mellan olika aktörer i länet är överlag god, med flera
etablerade nätverk och relativt regelbundet återkommande övningar av olika
krisscenarier.
Vissa svar anger att tillgången till tekniska förutsättningar och rutiner för såväl krisledning som spridning av information kännetecknas av vissa brister ute
i kommunerna, framförallt vad gäller uthållighet i reservkraft och sambandssystem. Rakel tas i flera sammanhang upp som en bra kommunikationsalternativ,
med tillägget att systemet är under uppbyggnad. Det ska dock poängteras att
avbrott även kan drabba Rakelsystemet, särskilt vid de svåra påfrestningar som
en isstorm innebär. Samtidigt har systemet en fördel i det att det i viss utsträckning är möjligt att kommunicera lokalt även utan tillgång till basstation
och antennmast.11 Vid skador på infrastrukturen är det sannolikt att exempelvis
lokal räddningstjänst och sjukvård trots allt kan utöva samband.
Många av svaren visar på att länsstyrelserna har goda kontakter med och generell kunskap om andra offentliga samt privata aktörer i länet. Länsstyrelsen i
Jönköpings län refererar till exempel till länets kommuner, Polisen, Landstinget, elnätsföretag, och ”mängd andra aktörer” som viktiga i en krissituation och
bedömer att de flesta har en krisledningsplan för den egna verksamheten. Flera
länsstyrelser refererar också till samverkansnätverk i vilka aktörer från räddningstjänst, elnätsbolag, kommunen och andra samhällsviktiga verksamheter
ingår. Sammantaget blir dock bilden av dessa övriga aktörers förmåga att leda,
samverka och informera ofullständig och svår att dra några säkra slutsatser utifrån.
De flesta länsstyrelser har relaterat länets förmåga till det aktuella isstormsscenariot. Nästan samtliga anger att länen, trots en relativt god grundförmåga,
kommer att få mycket svårt att hantera situationen. De omfattande störningarna i elförsörjning och telekommunikationer, samt de omfattande problemen i
transportsystemet, begränsar möjligheterna till att leda, samverka och informera.
Flera av kommunerna har otillräcklig reservkraft, kommunikationssystemen
kännetecknas av relativt låg redundans – tillgång till alternativ som radio och
Rakel är begränsad - och viktig nyckelpersonal kommer sannolikt inte kunna ta
sig till arbetet och ledningsplats. Länsstyrelsen i Västerbottens län är en av
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många länsstyrelser som därför gör sin bedömning med vissa reservationer:
”Hur allvarlig denna brist [omfattande störningar i elektroniska kommunikationer] blir beror på i fall alla tillgängliga kommunikationssystem slås ut helt
eller om vissa fortfarande fungerar”. Det bör dock understrykas att scenariot
inte utesluter att vissa kommunikationssystem ändå kommer att fortsätta fungera. Dessutom utesluter inte scenariot att viss transport kan ske, även om vägarna blir, framförallt i det initiala skedet, till stor delar oframkomliga.
Reservkraft
Enligt länsstyrelserna varierar tillgången på reservkraft i landet. Flera länsstyrelser påpekar att för krisberedskapen utpekade offentliga aktörer till stor del
har reservkraft till sina ledningsplatser. Huruvida drivmedelsförsörjning till
dessa är säkerställd är dock oklart. Vad gäller reservkraft till övrig samhällsviktig verksamhet är länsstyrelsernas generella bedömning att tillgången varierar
kraftigt. Nio länsstyrelser gör den uttryckliga bedömningen att reservkraftstillgången i länen är bristfällig. Endast en länsstyrelse anser att den totala tillgången till reservkraft i det aktuella länet är god. Sex länsstyrelser anger inte
någon generell bedömning för länet men påpekar att det varierar kraftigt inom
länet. Sju länsstyrelser bedömer att vid det aktuella scenariot kommer att innebära problem med att flytta och drivmedelsförsörja reservkraftverk, vilket ytterligare försämrar en redan bristfällig förmåga.
En jämförelse kan här göras med en undersökning som genomfördes av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 2007/2008. Undersökningen omfattade landets
samtliga kommuner och hade som syfte att undersöka förutsättningarna för att
upprätthålla en god förmåga inom området kommunalteknisk försörjning. I
detta ingick att undersöka tillgången till reservkraft.12 Samtliga regioner i landet fick helhetsbetyget ”bristfällig”. Det går emellertid att skönja ett mönster
där reservkraften är bättre tillgodosedd i de sydliga regionerna i landet med en
successiv försämring desto längre norrut de är belägna. Endast ett län, Blekinge, uppnådde betyget ”God” inom reservkraft i KBM:s undersökning. Fem
län, Gotland, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne län, uppnådde betyget
”Godtagbar”. Hela 13 län betecknades som Bristfälliga. De län som sammantaget, trots en otillfredsställande nivå, låg högst återfanns således i södra Sverige.
Alla dessa har varit utsatta för större stormar och som konsekvens av dessa omfattande och långvariga strömavbrott.
I de inlämnade svaren för förmågebedömning isstorm hänvisar en länsstyrelse
– Kronoberg – till KBM:s undersökning och anger att man har följt upp resultatet. Uppföljningen visar att nästan alla länets kommuner har förbättrat sin
tillgång till reservkraft. Ytterligare tre andra länsstyrelser anger att samtliga, eller en majoritet av länens kommuner, har eller är i begrepp att anskaffa reservkraft till sin verksamhet. Mot bakgrund av detta gör MSB bedömningen att
kommunernas tillgång till reservkraft har förbättrats sedan KBM genomförde
undersökningen, om än inte i särskilt stor omfattning.
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Givet det komplicerade scenariot och med tanke på att många aktörer är tveksamma till om reservkraften kommer att vara möjlig att försörja med drivmedel, samt att rutiner för detta i stor omfattning tenderar att vara bristfällig, bedömer MSB att tillgången till reservkraft i hela landet i händelse av en isstorm
kan betecknas som bristfällig.
Regelverk
Flera länsstyrelser redovisar att en del kommuner har samförstånd för hantering av krissituationer mellan kommunerna och viktiga samhällsaktörer, främst
genom befintliga samverkansgrupper. Denna samverkan är styrd via överenskommelser men även avtal med frivilligorganisationer, t.ex. Civilförsvarsförbundet.
Flera länsstyrelser menar att de regionala krissamverkansgrupper som finns
upprättade bidrar till att samverkan och samordning lättare flyter på vid inträffade kriser, då det i dessa grupper finns policys och andra dokument som styr
arbetet.
Som nämnts tidigare kommer vissa regler (arbetstidsregler) att behöva åsidosättas i det aktuella scenariot och detta tror länsstyrelserna även kommer att bli
fallet i kommuner och landsting.
Praktisk erfarenhet
Som nämnts tidigare finns det inte speciellt många inträffade händelser som
kan jämföras med scenariot. Däremot finns det händelser som har beröringspunkter, exempelvis stormarna Gudrun och Per. Länsstyrelsen i Halland menar
att erfarenheten från dessa två stormar visar att tätorterna kommer att klara
sig sämre än vad landsbygden kommer att göra.
På flera håll i landet har kommuner och landsting deltagit i övningar inriktade
på stora elbortfall och stora snömängder. Dessa övningar har dock inte varit av
samma omfattning som det beskrivna scenariot. Länsstyrelsen i Östergötland
län menar dock att övningen ”El-ände” som genomfördes i april 2010, med ett
30-tal deltagande kommuner, myndigheter och företag utgick från ett snarlikt
isstormsscenario. Samtidigt ska det understrykas att flertalet myndigheter och
privata aktörer – varav samtliga elnätsföretag – inte övades i den övningen
utan ingick som motspel.
Stockholms länsstyrelse har – mot bakgrund av bland annat förra vinterns
snökaos - startat en samverkansgrupp inför den kommande vintern. I gruppen
finns representanter från kommuner och samhällsviktiga verksamheter.
Möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet
En majoritet av länsstyrelserna menar att det i många kommuner finns förberedelser för att flytta vissa samhällsviktiga verksamheter, men att graden av
förberedelser för flytt varierar. Det finns exempelvis planer för hur äldreomsorgen, hemvården etc. ska flyttas. Många kommuner har övat att flytta kris-

ledningen till annan plats. Landstinget och sjukhusen har oftast planer på hur
de vid olika händelser ska flytta patienter. Ett flertal länsstyrelser uppger att
det i kommunerna finns alternativa ledningsplatser på exempelvis räddningstjänsten, polisen etc. Många kommuner uppges dessutom övat sådan flytt. Då
inte alla länsstyrelser har direkt besvarat frågan om flytt av andra kritiska funktioner - som exempelvis äldreboenden - är det svårt att avgöra hur väl övat detta egentligen är i kommunerna.
Flera länsstyrelser tror att möjligheter att flytta samhällsviktiga verksamheter
kommer att försvåras på grund av väderförhållandena i det aktuella scenariot.
Dessutom har sådan flytt som regel inte övats. Några länsstyrelser menar att de
väderförhållanden som råder vid en isstorm omöjliggör en flytt av samhällsviktig verksamhet och har därför inte heller lämnat någon ingående bedömning av
hur förmågan bland kommunerna är.
Många kommuner har förberett värmestugor där medborgarna kan vistas. Om
värmestugorna inte har tillgång till alternativa värmekällor – t.ex. vedeldning –
finns det dock en risk att scenariots omfattande elbortfall kan leda till avbrott i
dessas värmeförsörjning. Länsstyrelsen i Blekinge län tror att det är stor skillnad på förmåga och förberedelser beroende av bostadsort. Generellt kan sägas
att tätorterna är sämre förberedda än landsbygden. Länsstyrelsen i Hallands
län menar också att det vid en isstorm kan vara svårt att möta behovet av värmestugor, då stora delar av befolkningen kan behöva evakueras från sina bostäder. Storskalig befolkningsevakuering har för övrigt – enligt Länsstyrelsen i
Södermanland läns svar - inte övats sedan kalla kriget.
MSB anser, liksom ett flertal länsstyrelser, att eftersom väderläget är extremt
besvärligt kanske det är mer fara att flytta vissa verksamheter än att behålla
utgångsläget. Däremot behöver kommunerna och andra aktörer ytterligare
se över möjligheterna att flytta den samhällsviktiga verksamheten även i ett
extremläge. Vid de verksamheter som är riskabla att flytta är det viktigt att
säkerställa en tillräcklig elförsörjning genom reservkraft.
Materiella resurser
Materiella resurser, i form av drivmedel, reservkraft och kost för t.ex. äldre,
finns att tillgå i majoriteten av landets län. Däremot anser man att det svåra
och komplexa scenariot kommer leda till en överbelastning av länets resurser.
De extra resurser som finns att sätta in är ofta avsedda för mer begränsade geografiska områden under en begränsad tidsperiod.
Med anledning av de nedsatta transportförhållandena kommer troligen stora
problem uppstå med fördelning av resurser som mobila kraftverk. Detta kan
leda till allvarliga konsekvenser, särskilt i ett läge där el- och fjärrvärme upphört att fungera. De mobila kraftverken kräver påfyllning av bränsle, vilket kan
bli svårt då resurserna är hårt ansträngda. I Gävleborgs landsting har lager av
exempelvis mediciner, drivmedel och kost för en vecka byggts upp. Förhandlingar pågår även inom ett antal kommuner med åkeriföretag som ska kunna
transportera viktiga materiella resurser i samband med krissituationer. I Sö-

dermanlands län menar man i kontrast till övriga län att scenariot är för kort
för att exempelvis livsmedelsbrist skulle uppstå.
Vad gäller tillgång till materiella resurser är fungerande transporter helt avgörande, då allt fler logistiska system fungerar enligt principen ”on-demand”. Länen menar att förutsättningarna är goda för mottagande och fördelning av extern hjälp då samarbetet och kontaktnäten är väl uppbyggda med omkringliggande län och kommuner. Förutsättningarna för hjälpinsatser under isstormen
försvåras dock med anledning av det delvis oframkomliga tåg- och vägnätet.
Personella resurser
Flera länsstyrelser ser ett problem i att tillräckligt kunna bemanna de samhällsviktiga verksamheterna. Anledningen till detta är personalens begränsade
möjlighet att kunna ta sig till jobbet på de nedisade vägarna. Ytterligare ett
problem är svårigheterna att nå och ringa in personalen då tele- och ITkommunikationer sannolikt är utslagna. De samhällsviktiga verksamheternas
personal kan i många fall bestå av nyckelkompetenser och detta bidrar till ytterligare problem vad gäller bemanning och omfördelning inom organisationerna. Exempel på samhällsviktig verksamhet inom vilken personal kan vara
svår att ersätta med övrig intern, eller extern personal, är vattenförsörjning,
sjukvård och elförsörjning. Länen ser också en risk med att personalen väljer
att stanna hemma vid en situation som isstorm för att ta hand om familj och
närstående. Vissa länsstyrelserna menar med bakgrund av ovanstående att
”bara” bemanna krisledningsorganisationerna i sig kommer att utgöra en svår
utmaning i ett isstormsscenario.
Relativt få övningar har genomförts utifrån ett isstormscenario där uthållighet
om flera dygn kan vara nödvändigt. I Kronobergs län menar man dock att personalen kan verka under en veckas tid. Detta har prövats i samband med stormarna Per och Gudrun. Även planering för omfördelning av personal finns
framtagen för att säkerställa den samhällsviktiga verksamheten. Trots framtagen planering och tidigare händelser lyfter man fram bristen på transporter,
värme och el som ett stort problem som kan påverka verksamheterna. I några
av Skåne läns kommuner saknas helt möjligheterna till omfördelning av personal. Anledning är att nästan all, eller stora delar av, av dessa kommuners verksamhet är utlagd på entreprenad.
Vad gäller tillgång och omfördelning av personal ser Länsstyrelsen i Värmlands
län både en styrka och en svaghet bland glesbygdskommuner och län. Man menar att en brist av utbildad och övad personal kan uppstå i samband med en
kris som en isstorm. Samtidigt har man i den mindre kommunen en styrka i att
”alla känner varandra” och att ”hjälpsamheten är stor”.
3.4.2

Länens krisberedskapsförmåga

Indikatorerna ”Larm”, ”Leda, samverka och informera”, ”Reservkraft”, ”Regelverk” och ”Praktisk erfarenhet”, är särskilt relevanta underlag när de svarande
ska bedöma länets krishanteringsförmåga.

Indikatorerna ”Reservkraft”, ”Regelverk”, ”Praktisk erfarenhet”, ”Möjlighet att
flytta samhällsviktig verksamhet”, samt ”Materiella resurser” och ”Personella
resurser”, är särskilt relevanta underlag för bedömningen av Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.
Av de 21 länsstyrelserna uppger:
•

2 länsstyrelser att länet har en krishanteringsförmåga som är ”God”. 1
länsstyrelse gör samma bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

12 att länets krishanteringsförmåga är ”God med viss brist”. 5 gör
samma bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

7 att länets krishanteringsförmåga är ”Bristfällig”. 12 gör samma bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

Inga att länets krishanteringsförmåga är ”Mycket bristfällig”. 3 gör
samma bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

*Figur 2a: Länsstyrelsernas bedömningar av länens krisberedskapsförmåga (samt bedömning av

Länsstyrelsernas egen krisberedskapsförmåga)

* Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömer sitt läns krishanteringsförmåga till ”bristfällig” utifrån

vissa förutsättningar, bl.a. att ”ovädret drabbar landet nattetid, under en helg eller längre sammanhängande allmän ledighetsperiod”, dvs. då personal inte finns på sina ordinarie arbetsplatser. Bedömningen
av förmåga att motstå allvarliga störningar är ”mycket bristfällig” under samma förutsättningar. Scena-

Figur 2b: Kartbild över länsstyrelsernas bedömningar av länens krisberedskapsförmåga, enligt delförmågor (samt länsstyrelsernas egen verksamhets krisberedskapsförmåga).

riot specificerar att ovädret drabbar området på morgonen, men utesluter inte att detta sker under helg
eller ledighet. Länsstyrelsen i Kronobergs län gör bedömningen ”god med viss brist” respektive
”mycket bristfällig” för de två delförmågorna, med viss reservation för att krishanteringsförmågan kan
gå ner till ”bristfällig” om kommunikationerna drabbas av stora störningar. Eftersom scenariot specificerar att störningarna i de elektroniska kommunikationerna är omfattande, har MSB i denna sammanställning valt att använda den senare bedömningen i redovisningen av länets krishanteringsförmåga.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län redovisar bedömningar från 12 aktörer i länet: kommuner, Polis,
Landsting och Länsstyrelsen. Dess slutsats är att kommunerna i Gästrikland, samt Länsstyrelsen, bedömer förmågan som sämre än vad kommunerna i Hälsingland, Polismyndigheten och Landstinget gör.
Antalsmässigt gör flest aktörer bedömningen ”god med viss brist” för båda delförmågorna.

3.5 Sektorsperspektivet: Viktiga sektorers
förmåga
Detta avsnitt tittar närmare på redovisningarna från 14 centrala myndigheter.
Avsnittet undersöker särskilt krisberedskapsförmågan utifrån perspektiven elförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter. Även kommunalteknisk försörjning, livsmedel och dricksvatten, och övrig energiförsörjning
(dvs. annan energi än el) berörs.
-

Svaren från Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket och Svenska Kraftnät är särskilt relevanta för bedömningen av förmågan att förse samhället med el.

-

Svaren från PTS är särskilt relevant för bedömning av förmågan att förse samhället med fungerade elektroniska kommunikationer.

-

Svaren från Trafikverket, Transportsstyrelsen, Sjöfartsverket och Kustbevakningen är särskilt relevanta för bedömningen av förmågan i
transporter.

-

Svaren från Livsmedelverket är särskilt relevanta för bedömningen av
dricksvatten- och livsmedelsförsörjning.

Det finns naturligtvis många fler sektorer i samhället som är samhällsviktiga
och som måste ha en förmåga att motstå och hantera ett isstormsscenario. MSB
bedömer dock att det inte finns tillräckligt underlag för att redovisa förmågan
gällande dessa andra sektorer.
3.5.1

Indikatorer

Larm
El och energi: Det finns i varierande grad rutiner för omvärldsbevakning, hantering av larm och motsvarighet till TiB hos samtliga aktörer i energisektorn
(produktion och distribution).
Elektroniska kommunikationer: Samtliga aktörer inom sektorn bedöms bedriva omvärldsbevakning inom väderområdet i sådan omfattning att de skulle
vara förberedda på scenariot. Flera aktörer har egna avtal med SMHI för att på
ett tidigt sätt få information om väderlek som kan skapa störningar inom det
egna verksamhetsområdet. Samtliga aktörer bedöms också ha generella larmrutiner för den egna verksamheten. PTS har en TiB-funktion och motsvarighet
finns hos de större operatörerna. Även mindre aktörer bedöms i stor utsträckning ha personal i beredskap, dygnet runt. Generellt är förmågan till att initiera
åtgärder god.
Transporter: Sjöfartsverkets generella bedömning är att det finns övade larmrutiner som i vissa fall även har använts skarpt. Flera av sektorns aktörer saknar funktionen TIB, men troligen har samtliga en säkerhets- eller beredskapsfunktion. Sannolikt utförs en grundläggande omvärldsbevakning av sektorns

aktörer eftersom sjöfartstransporter inte är nationellt avgränsade och av multinationell karaktär.
Livsmedel: Generellt kan sägas att livsmedelsföretag är vana att hantera larm,
framför allt när det gäller de egna produkterna och det finns även rutiner för
tillbakakallande av produkter. Det finns inget krav på TiB men stora företag är
vanligen nåbara även utanför kontorstid.
Dricksvatten: Livsmedelverket förutsätter att larmrutiner finns hos aktörer
inom sektorn. Normalt har dessa egen jourverksamhet. Dricksvattensektorn
har personal i joursystem, men dock inte TiB.
Leda, samverka och informera
El och energi: Svenska Kraftnät uttrycker sig koncist om förmågan inom elsektorn: ”Sektorn har en god förmåga att leda, samverka och informera. Det finns
ett övningsbehov samt ett behov av att hålla befintlig planläggning uppdaterad.”
Svenska kraftnät har förutom ett övergripande ansvar för den svenska elberedskapen också ett direkt operativt ansvar för drift och underhåll av stamnätet.
Myndigheten menar att den egna krisledningsorganisation, inklusive driftsoch reparationsledning, kan växa och anpassas efter krisen. Svenska Kraftnät
disponerar nödvändiga resurser i form av lokaler, kommunikation och lägesbild som kan verka dygnet runt från ordinarie plats under en veckas tid. Krisledningsorganisation har övats i samband med Elövning 2008 samt under Elenergibristövningen hösten 2010. Driftsledningen har tillgång till Svenska
Kraftnäts eget kommunikationssystem. Reparationsledningen använder publika nät och har möjlighet att förstärka med radio- och satellitkommunikation.
Rakel är under införande i den egna verksamheten, med syfte att höja krislednings- och samverkansförmåga. Det finns nätverk för samverkan och informationsutbyte, som även används i samband med verkliga störningar. Extrema
händelser, som en isstorm, kan dock leda till att vissa kapacitetsproblem uppstår.
Energimyndigheten har ett övergripande ansvar för energiförsörjning, vilket
inkluderar olja, naturgas, fjärrvärme, och el. Energimyndigheten bedömer att
samtliga aktörer inom energiförsörjning har krisledningsplaner, organisation,
materiella resurser, nätverk och informationsförmåga, om än i varierande grad
– de stora aktörerna har bättre förmåga än de mindre. Det som generellt kan
brista är förekomsten av regelbunden utbildning och övning, samt uthålligheten. Inom eldistributionen finns en etablerad samverkan mellan elnätföretagen
i händelse av svåra störningar. Denna samverkan har en egen ledningsorganisation och övas årligen. Vad gäller Energimyndighetens egen förmåga att leda,
samverka och informera under en isstorm beror denna på isstormens geografiska utbredning och hur hårt drabbad infrastrukturen för elektroniska kommunikationer blir. Myndigheten bör dock i viss utsträckning kunna upprätthålla sin roll i krishanteringssystemet. Energikrisorganisationen har en flexibel
struktur och uppbyggnad, det finns ställföreträdare för samtliga ledande roller i

såväl linjeorganisation som energikrisorganisationen och personalen har möjlighet till distansarbete. Det ska dock poängteras att myndigheten inte har en
direkt operativ roll i hanteringen av energikriser.
Elsäkerhetsverket, som har ansvar för tekniska säkerhetsfrågor och bland annat utför tillsyn av elanläggningar, bedömer att det hos aktörer inom elområdet
finns krisledningsplaner, att det dock kan finnas brister när det gäller övning av
krisledningsorganisationen, att det finns nödvändiga resurser i form av lokaler
och tekniska system som kan verka dygnet runt under minst en veckas tid. Vidare, så finns det nätverk för samverkan, samt rutiner och tekniskt stöd för information till allmänhet och media samt för intern information. Elsäkerhetsverkets egen verksamhet kännetecknas av motsvarande förmåga.
Elektroniska kommunikationer: PTS bedömer att de flesta större aktörer inom
sektorn har en generell krisledningsplan. Flera mindre aktörer och stadsnät
(som del av den kommunala verksamheten) bedöms ha planering, men av varierande kvalité och omfattning. Flera av aktörerna ingår i samverkansstrukturer och övar regelbundet. Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG) är frivilligt samarbetsforum med mål att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektronisk kommunikation vid extraordinära händelser. I denna ingår bland andra operatörerna själva, dvs. aktörer som besitter den tekniska utrustningen, kunskapen och resurserna för att bäst hantera krishändelser.
För att informera om störningar till allmänhet och till myndigheter på ett likartat sätt har systemet GLU tagits fram gemensamt mellan PTS, de nationella teleoperatörerna och Svenska Stadsnätsföreningen. Syftet med GLU är att informera om störningar inom sektorn elektronisk kommunikation samt att ge förutsättningar för samverkan mellan aktörer inom och utanför sektorn. I förlängningen ger GLU förutsättningar för andra sektorer i samhället - vars verksamheter är beroende av elektronisk kommunikation - att på ett bättre sätt
hantera konsekvenser av störningar och avbrott i nät och tjänster för elektronisk kommunikation.
En betydande del av de störningar som uppstår i sektorn elektronisk kommunikation vid en isstorm beror på avbrott i elförsörjningen. För sektorns återställningsarbete är det därför avgörande att ha en mycket god samverkan med
elsektorn. Sammantaget bedöms sektorns större aktörer (nationella operatörer
och större stadsnät) ha en god förmåga att leda, samverka och informera. Hos
övriga aktörer är förmågan mer varierande och hos vissa av dessa aktörer bedöms förmågan som bristfällig.
Livsmedel: Livsmedelverket bedömer att större livsmedelsföretag generellt sett
har krisledningsplaner, krisledningsorganisation, nödvändiga resurser för krisledning samt rutiner för information till allmänheten. Hur samverkan och nätverksstrukturer ser ut har man dock inte tillräcklig kunskap för att uttala sig
om. Företagen är beroende av komplexa IT-system för lagerhållning, logistik
och tillverkning, och tillgång till el, IT, dricksvatten och insatsvaror är ett absolut krav för att de ska kunna fungera.

Dricksvatten: Livsmedelverket gör sin bedömning med utgångspunkt i en undersökning om dricksvattenberedskapen som gjordes för 2008. Undersökningen riktade sig till landets miljökontor och drickvattensproducenter. Av de svarande13 har ca hälften av landets miljökontor och 65 procent av dricksvattenproducenterna en generell krisledningsplan. Producenterna är i hög grad beroende av IT och telefoni för larm, kommunikation och övervakning av produktion. Om dessa system faller bort i isstormsscenariot får dricksvattenproducenterna svårt att hantera situationen (det framgår dock inte av Livsmedelverkets
svar om det finns reservsystem för kommunikation och krisledning). Cirka 50
procent av såväl miljökontor som dricksvattenproducenter har övat sin krisledning under 2000-talet. Däremot är förmågan vad gäller uthållighet i respektive
krisledning bristande, av miljökontoren har t.ex. bara 16 procent en plan för
uthållig personalförsörjning. Motsvarande siffra för dricksvattenproducenterna
är 22 procent. Dricksvattenproducenter samverkar i ett antal regioner vad gäller informationsutbyte. Majoriteten av såväl miljökontor som dricksvattenproducenter har planer för informationshantering i krislägen.
Reservkraft
El och energi: Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Elsäkerhetsverket
uppger att elnätföretagen generellt har reservelverk för sina normala behov för
underhåll och reparationer av elnätet. Viss osäkerhet råder dock gällande reservkraftens uthållighet hos dessa aktörer.
Avseende övrig energiförsörjning uppger Energimyndigheten att det finns brister avseende planering för bränslelogistik och övrig driftplanering för reservelverk. Åtta oljedepåer har reservkraftanläggningar och de kan flyttas till ytterligare fyra depåer. Det finns mobila reservelverk inom naturgassektorn som kan
användas för elförsörjning av mät- och reglerstationerna. Möjlighet till s.k. ödrift i elförsörjningen finns i praktiken endast för ett fåtal områden i landet.
Elektroniska kommunikationer: Vad gäller telekommunikation finns från
kommunhuvudnod och uppåt i transmissionsnäten liksom i centrala noder fast
installerad reservkraft med en bedömd bränsletillgång för cirka en veckas drift
enligt PTS. Längre ut i näten finns olika typer av reservkraft från fast installerade reservkraftaggregat via möjlighet till inkoppling av mobila reservkraftaggregat och batteribackup till noder som helt saknar reservkraft. Av scenariot
framgår att vägtransporter inte kan genomföras och då kommer inte mobila elverk att kunna köras ut och inte heller kommer de fast installerade elverken att
kunna tankas. När vägtransporter kan återupptas uppstår ett stort behov av att
få ut drivmedel eftersom flera samhällssektorer bedöms behöva använda reservkraftsaggregat under ytterligare flera dygn. Distributionskedjan för drivmedel kommer att bli hårt belastad och det är tveksamt om den kommer att
fungera med dagens resurser. Sammantaget bedöms sektorns förmåga vad avser reservkraft vara bristfällig.
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De sammanställda svaren av undersökningen omfattar dock endast 69 procent av miljökontoren och

55 procent av dricksvattenproducenterna.

Transporter: MSB saknar uppgifter från Trafikverket vad gäller reservkraftssituationen inom Trafikverkets ansvars- och verksamhetsområde vilket försvårar
en bedömning av väg- och järnvägssektorns reservkraftsförsörjning.
Vad gäller sjöfarten uppger Sjöfartsverket att den generella bedömningen är att
det till viss eller stor del saknas reservkraft inom exempelvis hamnverksamheten.
Transportstyrelsen uppger att luftfartens förmåga ur ett säkerhetsperspektiv
vid elavbrott bedöms vara god då det finns god tillgång till reservkraft. Det kan
dock komma att uppstå vissa störningar i regulariteten. Verksamhet som kan
komma att sakna reservkraft vid ett elavbrott är exempelvis de som krävs för
att ta hand om ”security”, bagagehantering, bokningssystem m.m. Detta kan
medföra att resenärer drabbas av störningar. Befintliga ledningscentraler är
försedda med reservkraft.
Livsmedel: Generellt sett har inte livsmedelsföretagen någon reservkraft enligt
Livsmedelsverket. Vissa kan dock ha reservkraft för kylar och frysar. Vanligare
är att man har någon slags backup för IT-system.
Dricksvatten: Vad gäller dricksvatten finns det i viss utsträckning testad reservkraft med uthållighet om minst en vecka. Genom Livsmedelsverkets krisberedskapsenkät med fokus dricksvattenberedskap 2008–2009 har livsmedelsverket kunskap från motsvarande 69 procent av kommunernas miljökontor
samt 55 procent av dricksvattenproducenterna. 89 procent av de responderade
dricksvattenproducenterna har reservkraft till de största vattenverken. Av dessa har dock endast 6 procent en uthållighet längre än 5 dagar när det gäller
bränsleförsörjning. Det är osäkert om det finns avtal om försörjning av diesel
till de reservkraftverk som existerar.
Regelverk
El och energi: Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer inom elförsörjningen
är i huvudsak tydlig menar Svenska kraftnät och Energimyndigheten, men regelverket behöver kommuniceras ut till aktörerna. Energimyndigheten anser
dock att det finns behov av ytterligare klarläggande avseende värmeförsörjningen.
Elektroniska kommunikationer: PTS uppger att det finns en rad olika policys
för hur sektorn ska hantera krissituationer och att det är de enskilda företagens
ansvar att de uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Däremot visar erfarenheter från bland annat stormarna Gudrun och Per att det vid väderrelaterade händelser råder vissa oklarheter bland företagen. PTS menar vidare att operatörernas förmåga att återställa nät efter omfattande skador är beroende av de
avtal de har med externa leverantörer. Återställningsarbetet inom sektorn är
också beroende av flera andra samhällssektorer exempelvis drivmedelsförsörjning och transporter. Det går inte i fredstid att prioritera leveranser av energi
eller el till viktiga användare. Projekt pågår dock avseende prioritering av el
(Styrel-projektet).

Transporter: Även Trafikverket pekar på att det i dagsläget saknas regelverk
för prioritering inom sektorn och anser att det är av vikt att omfattande samverkan och samordning kommer till stånd.
Praktisk erfarenhet
El och energi: Referenser sker främst till stormarna Gudrun och Per som upplevda händelser vilka hade beröringspunkter med isstormsscenariot. Ett antal
myndigheter var delaktiga i Svenska kraftnäts Elövning 2008, där övningsscenariot var just isstorm.
Dricksvatten: Livsmedelsverket säger att en situation med elbortfall har övats
av dricksvattenproducenter.
Möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet
El och energi: De stora aktörerna inom elförsörjningen har viss flexibilitet avseende driftplatser. Bränsleutlastning från någon av de ca 25 oljedepåerna kan i
viss utsträckning flyttas till annan depå. Naturgasförsörjningen kan ledas från
två driftplatser. Eftersom fjärrvärmeförsörjningen är lokal finns i praktiken sällan möjligheter till alternativ plats för ledning av verksamheten.
Elektroniska kommunikationer: PTS menar att de större operatörerna har en
alternativ plats för driftövervakning och att flytt av verksamhet övas i varierande grad. Hos de mindre aktörerna finns en vana att på distans övervaka drift av
nät och tjänster och detta bedöms kunna nyttjas utan föregående särskild planläggning under förutsättning att kommunikation kan etableras.
Dricksvatten och livsmedel: Livsmedelverket svarar att det är okänt i vilken utsträckning livsmedelsproducerande företag har en alternativ plan om produktionen inte kan fortsätta på ordinarie plats. För dricksvattensektorn är det inte
möjligt att flytta vattentäkt/vattenverk/ledningsnät till annan plats. Däremot
kan alternativa metoder för mindre mängder dricksvatten finnas, och är beroende på typ av kris och vilken eller vilka delar krisen drabbar.
Materiella resurser
El och energi: Vad gäller samhällets elförsörjning, reparationer och fortsatt
drift av dessa system vid en isstorm menar Svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket
och Energimyndigheten att tillräckliga materiella resurser inte finns att sätta in
i direkt anslutning till scenariot. Anledningen till detta är bl.a. att behovet av
vissa typer av materiel kommer överstiga tillgången. Materielen finns dessutom
bara i lager hos ett begränsat antal leverantörer. De materiella resurser som
finns kan omfördelas, däremot är förmågan att ta emot externa materiella resurser sämre, menar Elsäkerhetsverket.
Elektroniska kommunikationer: Vid en allvarlig händelse som en isstorm är
det troligt att tekniska system som el-, tele- och datasystem havererar p.g.a.
nedisade och knäckta master samt stolpar. Telefonoperatörerna bedöms inte
ha reservmaster på lager, vilket innebär att de mobila basstationerna för tråd-

lös kommunikation som mobiloperatörerna införskaffat kommer att bli ett viktigt ersättningssystem. Mobiloperatörerna har god förmåga att fördela och ta
emot material. Utöver telefoni så kommer även radiobaserade transmissionsnät att kunna slås ut. Dessa är svåra att ersätta och reparera inom rimlig tid,
dels med anledning av att utrustningen är placerade på höga master, dels med
anledning av bristen på reservmaster.
Dricksvatten: Om problem uppstår med dricksvattenförsörjningen i det drabbade området finns nödvattenresurser att tillgå nationellt. Det till stora delar
oframkomliga väg- och järnvägsnätet i det aktuella isstormsscenariot kommer
dock att medföra problem med distributionen av dessa resurser.
Personella resurser
El och energi: Inom elsektorn menar Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten att tillräckligt med utbildad och övad personal finns att tillgå snart efter
uppkommet scenario. Elsäkerhetsverket menar dock att dessa personella resurser inte kan verka under en veckas tid. Energimyndigheten menar å sin sida
att de stora elnätsföretagens verksamhet och kontaktnät utomlands kan utgöra
en god förutsättning för att skaffa externa personella resurser.
Inom oljeförsörjningen finns poolorganisationen och ett etablerat löpande
samarbete mellan bolagen, men det är oklart om detta räcker till i riktigt svåra
situationer. Inom fjärrvärme- respektive naturgasförsörjningen bedöms det
inte finnas något behov av extra personal i det givna scenariot eftersom de systemen inte direkt påverkas av isstorm.
Elektroniska kommunikationer: I återställningsarbetet av mobiltelefonin efter
isstormen kommer behovet av personal som kan reparera raserade master vara
stort. Reparationspersonalen som kan utföra dessa arbetsuppgifter finns främst
bland företag som levererar tjänster till ett flertal mobiltelefonoperatörer och
elnätsföretag. Med anledning av detta kommer antagligen en stor brist av personella resurser uppstå, menar PTS. Under hela det beskriva scenariot krävs en
stor arbetsinsats för att klara logistiken kring utplacering och omflyttning av
reservkraftaggregat samt påfyllning av drivmedel till följd av det omfattande
elavbrottet. Mobiloperatörerna är nationella och är dessutom delar av koncerner med verksamhet i flera länder. De bör därför kunna omfördela resurser
inom landet och i viss utsträckning även kunna ta emot externa resurser från
grannländer.
Dricksvatten: Vad gäller dricksvattenförsörjning menar Livsmedelsverket att
de större företagen borde kunna omfördela personal till utsatta områden och
anläggningar.
3.5.2

Sektorernas krisberedskapsförmåga

Indikatorerna ”Larm”, ”Leda, samverka och informera”, ”Reservkraft”, ”Regelverk” och ”Praktisk erfarenhet”, är särskilt relevanta underlag för när de svarande ska bedöma krishanteringsförmåga.

Indikatorerna ”Reservkraft”, ”Regelverk”, ”Praktisk erfarenhet”, ”Möjlighet att
flytta samhällsviktig verksamhet”, samt ”Materiella resurser” och ”Personella
resurser”, är särskilt relevanta underlag för bedömningen av Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.
Av de 14 centrala myndigheterna uppger:
•

2 att deras sektor har en krishanteringsförmåga som är ”God”. 1 myndighet gör samma bedömning vad gäller sektorns förmåga att motstå
allvarliga störningar.

•

2 att krishanteringsförmågan är ”God med viss brist”. 2 gör samma
bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

5 att krishanteringsförmågan är ”Bristfällig”. 6 gör samma bedömning vad gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

Inga (0) att krishanteringsförmågan är ”Mycket bristfällig”. Detsamma gäller (0) av förmågan att motstå allvarliga störningar.

•

5 myndigheter har inte svarat eller anger att krishanteringsförmåga
inte behövs. Detsamma gäller förmågan att motstå allvarliga störningar.

*

Figur 3: De centrala myndigheternas bedömningar av respektive ”sektors” krisberedskapsförmåga
(samt bedömningar av de centrala myndigheternas egen krisberedskapsförmåga).

*

PTS bedömer att krishanteringsförmågan hos nationella aktörer och de större stadsnäten är ”god med

viss brist”. Andra operatörer bedöms ha en ”bristfällig” krishanteringsförmåga. Vad gäller s.k. accessnät
så kännetecknas dessa av ”bristfällig” förmåga att motstå allvarliga störningar. Sektorn i stort – från
kommunhuvudnoder och uppåt i näthierarkin - har dock en förmåga att motstå allvarliga störningar
som är ”god med viss brist”. MSB väljer att använda PTS bedömning ”bristfällig” i det här sammanhanget. Transportstyrelsen bedömning gäller den civila luftfarten. Myndigheten anger att sektorn
har en ”god” basförmåga till krishantering. Vidare anges att ”ur ett säkerhetsperspektiv och för avveckling av flygtrafiken vid ett elavbrott” så är förmågan god, då det finns god tillgång till reservkraft.

4. Konsekvenser för samhället
Många myndigheter beskriver konsekvenserna för samhället i ett isstormsscenario som katastrofliknande. Det är en vanligt förekommande åsikt att samhället i det drabbade området i det närmaste kommer att vara lamslaget, åtminstone under de dagar som ovädret varar. Länsstyrelserna bedömer generellt att
de största konsekvenserna för medborgarna kommer att vara brist på mat och
dryck samt värme. Samhällets innevånare kommer att genomlida stora umbäranden, enskilda och företag kommer att drabbas av stora ekonomiska kostnader. Tillgången till information, samt möjlighet att kontakta polis, räddningstjänst och akutsjukvård kommer sannolikt att vara mycket begränsad. Risken
för socialt missnöje och oro är påtaglig. Ett antal myndigheter bedömer ändå
att befolkningens liv och hälsa kommer att kunna upprätthållas, om än på en
mycket grundläggande nivå. Erfarenheter från tidigare stora väderhändelser
som stormen Gudrun och Per, och framförallt isstormen i Kanada 1998 styrker
denna slutsats.
Nedan följer en diskussion kring konsekvenser ur något mer specifika perspektiv. Vilken betydelse har myndigheterna i sammanhanget och vad blir konsekvenserna av deras begränsade förmåga att motstå och hantera scenariot? Vilka spridningseffekter får störningar i en sektor för andra sektorer? Kapitlet avslutas med schematiska beskrivningar av och exempel på spridningseffekter
som följer av störningarna inom elförsörjningen, elektroniska kommunikationer, respektive transporter.

4.1 Myndigheternas roll
Som beskrivits tidigare så gör de flesta myndigheterna bedömningen att deras
egen verksamhets krisberedskapsförmåga är endera ”god med viss brist” eller
”bristfällig”. Av länsstyrelserna gör cirka hälften den förra bedömningen, och
knappt en tredjedel den senare.
Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå och ska verka
för att samordning kommer till stånd bland de inblandade aktörerna i området
både inför, under och efter en kris. Om flera parter är berörda är det länsstyrelsens ansvar att verka för att parterna samordnar sin information. Länsstyrelsen
bör tillsammans med berörda aktörer skapa en regional lägesbild.
Länsstyrelsens krishanteringsförmåga – vilket inkluderar förmågan till att leda,
samverka och informera – är alltså viktig för att motstå och hantera isstormen.
Men denna förmåga begränsas dock av scenariots förutsättningar, särskilt under själva isstormen och till viss del under de följande veckorna. Även om länsstyrelsen själv t.ex. har tillgång till fungerande tekniska resurser och är försedd
med reservkraft, så har flera samverkande aktörer inte dessa möjligheter. Kon-

sekvenserna av denna begränsning är dock oklar, men givetvis är myndighetens ledningsförmåga en viktig pusselbit på regional nivå för att – framförallt –
mildra konsekvenserna av händelsen och återställa viktiga samhällsfunktioner
under stormens efterskede. Länsstyrelsen i Kalmar län gör följande reflektion
gällande det akuta skedet: ”Avgörande för händelsen blir försörjning av livsmedel, värme, vatten och drivmedel. I scenariot kommer inte bensinpumpar,
bankomater, affärers hantering av kontokort och kontanter eller livsmedeldistributionen m.m. att fungera. Då dessa verksamheter hanteras av privata
aktörer har länsstyrelsen mycket liten möjlighet att påverka förloppet vad
gäller dessa viktiga funktioner.” Däremot är det tydligt att länsstyrelsernas
förmåga i den övriga verksamheten – däribland handläggning av djurskyddsärenden – redan under stormen kommer att nedprioriteras och försenas avsevärt. Möjligheterna att kommunicera med allmänheten i alla typer av frågor
kommer också att vara begränsade.
De i uppdraget utpekade centrala myndigheterna har en betydelse som delvis
motsvarar länsstyrelsens samordnande och stöttande roll, fast för specifika
sektorsområden i samhället. Ovanstående resonemang om problem att samverka med viktiga aktörer inom området gäller även för de centrala myndigheterna. I jämförelse med länsstyrelserna gör något fler av de centrala myndigheterna bedömningen ”bristfällig” vad gäller såväl den egna som respektive sektors krisberedskapsförmåga.

4.2 Beroenden och spridningseffekter
Faller en – faller då alla?
KBM fick 2006 i uppdrag av regeringen att genomföra en analys av beroenden
mellan samhällsviktiga verksamheter.14 Som del av redovisningen av detta
uppdrag publicerades 2009 rapporten Faller en – faller då alla?15. Rapporten
påvisar att praktiskt taget hela samhället kännetecknas av ömsesidiga, komplexa beroendeförhållanden, med en diskussion som tar utgångspunkt i begrepp som samhällsviktig verksamhet, kritiska beroende, och uthållighet.
Denna rapport avser inte att gå djupare in på de resultat som framkommer i
Faller en – faller då alla? Däremot har delar av dess resonemang en tydlig
koppling till det aktuella isstormsscenariot. Schematiska beskrivningar från
Faller en – faller då alla? har därför tagits med i detta kapitel för att åskådliggöra beroenden som samhället kännetecknas av, med särskilt fokus på elförsörjningens, elektroniska kommunikationers och transporters avgörande betydelse för övriga verksamheters funktion.

14 Regeringen (2005-12-15) Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Krisberedskapsmyndigheten.
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Figur 4a: Översiktsbild av sektorsvisa beroenden16

Figur 4a ger en bild av hur störningar i en sektor ger återverkning för andra
sektorer. Pilarna – färgsatta utifrån vilken sektor de utgår ifrån – symboliserar
såväl ”kritiska” som ”tydliga” beroenden. Om en verksamhet (i en sektor) är
kritiskt beroende av en annan verksamhet (i en annan sektor) så har den inga
alternativ (s.k. stötdämpare) för att tillgodose sitt behov. Den beroende verksamheten har en mycket begränsad uthållighet. Vid ett tydligt beroende så
finns det vissa stötdämpare och viss uthållighet, dock i begränsad utsträckning.
Utifrån figuren och den bakomliggande kunskap som den representerar kan
man se att verksamheter inom elförsörjning och elektroniska kommunikationer är exempel på s.k. ”spridare”. Många andra verksamheter är beroende av
dessa, men själva är de inte i någon högre grad beroende av andra.
Verksamheter inom transport, drivmedelförsörjning och kommunalteknisk
försörjning fungerar mer som s.k. ”nav”, dvs. de är både beroende av och påverkar andra verksamheter i stor utsträckning.
Verksamheter inom vård och omsorg samt livsmedel har mer av en målprofil,
dvs. de är beroende av många andra verksamheter, men har begränsad direkt
påverkan på andra. Det bör dock poängteras att de är fortsatt samhällsviktiga i
sin funktion, t.ex. vad gäller människors överlevnad och förmåga att arbeta.
I det framtagna isstormsscenariot leder yttre omständigheter (en isstorm) till
omfattande skador på infrastruktur inom el och elektroniska kommunikationer. Även transportsektorn (vägar, järnvägar) drabbas av väderförhållandens
direkta konsekvenser. Ovanstående resonemang återspeglas i scenariobeskriv-

16

Ibid. 34

ning med ”(…) i förlängningen ger isstormen återverkningar inom flera samhällssektorer”. Dessa återverkningar riskerar bli synnerligen allvarliga.

4.3 Störningar inom elförsörjning
För området elförsörjning har tre myndigheter - Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket – bedömt såväl krishanteringsförmågan och
förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar till
”bristfällig”. Att konsekvenserna för samhället kommer att bli allvarliga är dessa myndigheter eniga om. Givet scenariot menar Svenska kraftnät att medborgarna och olika verksamheter i samhället under en längre tid, några till flera
veckor, kommer att påverkas av störningar i elförsörjningen.

Figur 4b: Spridningskedja kopplat till en störning i elförsörjningen17

I termer av beroendeförhållanden så har elförsörjningen en tydligt spridande
profil. Verksamheter som är kritiskt beroende är kontantförsörjning, korthantering, livsmedelssektorn, avloppssystem, transportsektorn, drivmedelsförsörjning, äldreomsorgen, tidningar och Internetpublicering. Övriga verksamheter t.ex. dricksvattenförsörjningen och fjärrvärme - är kritiskt beroende endast i
vissa fall, eftersom flera av dem är utrustade med reservkraft. Men då reservkraften ofta – som förmågebedömningen visar – har en begränsad uthållighet,
kommer även dessa verksamheter sannolikt påverkas vid de omfattande elavbrott som i scenariot kommer att drabba samhället över flera veckors tid. Störningarna i samhällets funktionalitet blir betydande.

17

Ibid. s. 46

Konsekvenserna av ett elbortfall kan bli mycket allvarliga och innebära betydande direkta och indirekta hälsoeffekter för den enskilde individen. En av
dessa konsekvenser – enligt Energimyndigheten den allvarligaste – är långvariga avbrott i värmeförsörjningen. Oavsett vilken typ av uppvärmningsform
som bostäderna och lokaler har är all uppvärmning i större eller mindre grad är
beroende av el. Ett fåtal geografiskt områdesansvariga och boende har planerat
och vidtagit förberedelser för långvarigt avbrott i värmeförsörjningen med de
behov av t.ex. evakuering, flyttning av personer och verksamheter, tillgång till
reservvärme, omfattande bränslelogistik för reservelverk m.m. som kan komma
att krävas. Det finns vissa skillnader i landet. Generellt sett har boende på
landsbygden i högre grad än boende i tätorter alternativa och eloberoende
värmekällor. De kommuner och län som drabbades av Gudrun och eller Per har
också i många fall bättre beredskap än andra. Det bör dock understrykas att för
ett mycket stort antal individer och verksamheter riskerar scenariot att leda till
begränsad, eller ingen, tillgång till värme.

4.4 Störningar inom elektroniska
kommunikationer
Sektorn för elektronisk kommunikation består av upp emot 500 nationella, regionala eller lokala operatörer som sinsemellan är väldigt olika. PTS har därför
gjort olika bedömningar för området baserat på typ av verksamhet och funktion. Nationella aktörerna och de större stadsnätens krishanteringsförmåga bedöms som ”god med vissa brister” medan motsvarande förmåga för övriga aktörer i sektorn bedöms som ”bristfällig”. Förmågan i samhällsviktig verksamhet
att motstå allvarliga störningar bedöms även den som ”god med viss brist” eller
”bristfällig”, beroende på typ av verksamhet.

Figur 4c: Spridningskedja kopplat till en störning i de elektroniska kommunikationerna

Alla samhällsviktiga verksamheter påverkas av den bristfälliga förmågan inom
området elektroniska kommunikationer. De som främst drabbas är de finansiella systemen, bevakningsföretagen, livsmedelsproduktionen, elförsörjningen,
medierna och transporterna. Övriga verksamheter och funktioner kan hantera
ett avbrott med en viss uthållighet men kan ändå drabbas under vissa förutsättningar. Förmågebedömningen visar t.ex. att krisledningsfunktioner hos
samhällsviktiga aktörer med uppgifter inom ledning, samverkan och information starkt påverkas av störningar i kommunikationssystemen.
För enskilda individers del betyder detta att möjligheten att kommunicera med
omvärlden begränsas. Förutom det frustrerande i att inte kunna kommunicera
obehindrat, innebär detta också svårigheter att t.ex. larma vid olyckor och
komma i kontakt med sjukvård, polis och sociala myndigheter.

4.5 Störningar inom transporter
Trafikverket bedömer såväl sin egen som sektorns krishanteringsförmåga till
”god med viss brist”. Förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar bedöms däremot som ”bristfällig”. Sjöfartverket bedömer båda
delförmågorna som ”god med viss brist”. Transportstyrelsen bedömer den egna
förmågan till ”bristfällig”, men anser dock att den civila luftfarten kännetecknas av en ”god” krisberedskapsförmåga. Bilden som tecknas är alltså något ljusare än motsvarande för el och elektroniska kommunikationer. Trafikverket
tillägger dock att det givna scenariot denna förmåga till trots kommer att ge
stora störningar – ”trafikkaos” - inom hela transportsektorn.

Figur 4d: Spridningskedja kopplat till en störning i transporter

Inom transportsektorn finns starka beroenden, mellan transportslagen och
mellan infrastrukturen och fordonen inom varje transportslag. Beroendeförhållandena är också speciella eftersom transportkedjan från en leverantör till en

kund kan involvera samtliga transportsätt. De allra flesta transporter på järnväg och sjö innefattar även någon vägtransport.
Möjligheterna till att genomföra flygtransporter påverkas i begränsad omfattning. Regionala och kommunala störningar i elförsörjningen som drabbar vitala anläggningar inom den civila luftfarten uppskattas få riksomfattande och internationella konsekvenser för luftfarten. Resenärer, frakt, posthantering och
andra samhällsviktiga transporter påverkas.
Sjöfarten transporterar runt 90 procent av Sveriges utrikeshandel, enligt Sjöfartsverket. Dessa transporter kommer sannolikt att avstanna under de tre dagar som isstormen varar, för att under de följande veckorna successivt komma
igång igen. De långsiktiga konsekvenserna för samhället kan bli stora eftersom
sjöfartsnäringen är central för samhället.
I stort sett all lagerhållning sker under transport, vilket gör att samhället vid ett
stopp i denna transportkedja kan drabbas av brist på nödvändiga varor, däribland livsmedel. De verksamheter som är kritiskt beroende av att transporterna fungerar är fjärrvärme, livsmedel, akutsjukvård, äldreomsorg, läkemedelsdistribution och tidningar. Fjärrvärmeverkens beroende består både av bränsletransporter till verken och av borttransporter av förbränningsrester från verken. Andra verksamheter som har ett visst beroende av transporter är räddningstjänst, elektroniska kommunikationer, elförsörjning och primärvård.
Primärvårdens transportbehov liknar akutsjukvårdens, men konsekvenserna
vid en störning bedöms som mindre omfattande eftersom många av primärvårdens patienter inte har ett lika stort vårdbehov. De övriga verksamheternas
transportbehov gäller till stor del att transportera personal, utrustning och reservdelar för reparationer.

5. Slutsatser och
rekommendationer
5.1 Samhällets krisberedskapsförmåga vid
isstorm
Det aktuella isstormsscenariot innebär samtidiga allvarliga störningar i framförallt elförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter, vilket gör
scenariot synnerligen svårt att motstå och hantera. MSB bedömer att samhällets krisberedskapsförmåga, utifrån de redogörelser som inkommit från de i
uppdraget utpekade myndigheterna, i det här sammanhanget är ”bristfällig”.
Den bristfälliga förmågan påverkar i förlängningen samtliga sektorer i samhället. Detta riskerar att leda till stora direkta eller indirekta hälsoeffekter för enskilda individer och orsaka mycket allvarliga störningar i samhällets funktionalitet i det drabbade området.

Figur 5: Samtliga myndigheternas bedömningar av krisberedskapsförmågan i egen verksamhet respektive ansvarsområde (sektor/län). Bedömningarna ”bristfällig” och ”god med viss brist” dominerar.
”Mycket bristfällig” och ”god” förekommer i undantagsfall. Generellt sett bedömer samtliga svarande sin
egen verksamhets krisberedskapsförmåga som något bättre än hela sektorns eller hela länets krisberedskapsförmåga. Förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar för sektorn eller
länet beskrivs nästan uteslutande som ”bristfällig”.

Följande sammanfattande slutsatser kan dras utifrån de utpekade myndigheternas svar:
Larm
Rutiner för omvärldsbevakning och larm, samt en övad och utbildad TiB finns
hos en klar majoritet av myndigheterna. Förutsatt att viss förvarning om ovädret ges från SMHI så finns det en förmåga hos myndigheterna till att initiera
åtgärder. Motsvarande förmåga finns hos andra viktiga aktörer – kommuner
och privata verksamheter - i samhället, med undantag av förekomsten av TiB.
De utpekade myndigheterna bedömer dock att det i stor utsträckning finns en
motsvarande jourfunktion bland aktörer inom deras respektive ansvarsområde.
Samhällets förmåga att omvärldsbevaka under själva isstormen bedöms dock
som bristfällig.
Leda, samverka och informera
Det finns en grundläggande förmåga till att leda, samverka och informera. De
utpekade myndigheter, samt andra viktiga aktörer i samhället som de redogjort
för – t.ex. Polis, Landsting, kommuner, elnätsföretag, mobiloperatörer - är förberedda för krissituationer i form av planering, rutiner, organisation och nödvändiga resurser. Detta förutsätter dock tillgång till elkraft, elektroniska kommunikationssystem och nyckelpersoner i krisledningen, vilket på grund av isstormsscenariots specificerade förutsättningar inte kan garanteras. De utpekade myndigheterna kan i sin egen verksamhet i viss mån kompensera för detta i
form av reservkraft och redundans vad gäller tekniska system, men övriga
samhällets förmåga är osäker, och sannolikt bristfällig.
Reservkraft
Även om en stor majoritet av myndigheterna anger att de har reservkraft, specificerar endast knappt hälften att det finns en uthållighet i denna om minst en
vecka. Några uppger att reservkraften är beroende av tillförsel av bränsle efter
några dagar. Bilden som ges över privata aktörer i de bedömda sektorerna och
kommunala aktörer är ungefär densamma, det finns generellt sett tillgång till
reservkraft men dess uthållighet är osäker. En jämförelse kan göras med
KBM:s undersökning (2008) Kommunalteknisk försörjning i kris som gav 13
av landets län betyget ”bristfällig” vad gäller reservkraftstillgång. Även om det
finns vissa tecken på att förmågan har förbättrats något sen dess i flera län, så
blir helhetsbedömningen densamma: bristfällig. Dessutom bör det understrykas att reservkraften framförallt kopplas till prioriterad verksamhet, exempelvis ledningscentraler. Övrig verksamhet står ofta utan.
Regelverk
I stort sett alla myndigheter refererar till ordinarie regelverk i hanteringen av
händelsen. Myndighetsinstruktioner och krisberedskapsförordningen nämns i
sammanhanget. I vissa fall råder osäkerheter om roller och ansvarsfördelning.
Ett exempel som lyfts upp är behovet av ytterligare klarläggande avseende
värmeförsörjning, vilket inkluderar såväl myndigheter som privata aktörer och

den enskilde användaren. Flera aktörer tar upp behovet av att prioritera resurser i scenariot (reservkraftverk, militära personalresurser, drivmedel, m.m.),
men poängterar att det för närvarande saknas regelverk som styr prioritering.
Prioriteringsordning som tagits fram inom projektet ”Styrel” tas upp som förebild.
Praktisk erfarenhet
Det senaste isstormsliknande scenariot i Sverige inträffade år 1921, i ett samhälle som inte var lika sårbart som dagens. Praktisk erfarenhet av en ”skarp”
händelse finns alltså inte. Däremot har flera väderrelaterade händelser och situationer - som t.ex. stormarna ”Gudrun” (2005) och ”Per” (2007), snökaoset i
Gävle (1998) och förra årets stora snömängder (2010) – beröringspunkter med
det aktuella isstormsscenariot. I vissa fall har aktörer övat utifrån ett isstormsscenario, med bortfall av el i samband med svåra väderförhållanden. Exempel
som tas upp är Svenska Kraftnäts ”Elövning 2008” (där Svenska Kraftnät, regionnätsföretag och entreprenadföretag ingick som övade) och olika regionala
övningar, t.ex. ”El-ände” i Östergötland (2010). Konsekvenserna och eller antalet medverkande i dessa övningar har dock varit av mer begränsad omfattning
jämfört med förmågebedömningens isstormsscenario.
Flytta samhällsviktig verksamhet
Vad gäller möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet så har majoriteten av
de utpekade myndigheterna varken genomfört förberedelser för eller övat sådan. Viss planering för flytt av särskilt viktiga och sårbara verksamheter och
funktioner – däribland vård och äldreomsorg – finns i samhället, men risken är
att sådan inte kan genomföras på grund av de begränsade transportmöjligheter
som isstormen förorsakar. För samhället i helhet ska det också understrykas att
endast ett fåtal geografiskt områdesansvariga och boende har planerat och vidtagit förberedelser för långvarigt avbrott i värmeförsörjningen med de behov av
t.ex. evakuering och flyttning av personer och verksamheter som kan komma
att krävas. Planering för och tillgången till värmestugor är t.ex. mycket begränsad i landet. Även om sådana finns, är det inte säkert att de kommer att kunna
försörjas med el och dessutom – av samma skäl som ovan – är möjligheterna
till att evakuera enskilda individer begränsade under stormens förlopp.
Materiella resurser
Länsstyrelserna anser generellt sett att tillgången till materiella resurser - i
form av teknisk utrustning kopplad till förmågan att leda, samverka och informera - är god snart efter det att scenariot har inträffat. Scenariot innebär dock
att denna utrustning kanske inte fungerar. Förbrukningsmaterial i form av
bränsle till reservkraft och proviant kan bli bristvara och generellt sett sker en
överbelastning av länets resurser. Fördelning av resurser – t.ex. mobila reservkraftverk – kan bli ett problem och likaså möjligheterna till förstärkningsresurser. Få aktörer har stora lager uppbyggda, vilket bland annat gäller sektorns
elektroniska kommunikationers tillgång till reservmaster. Vissa möjligheter
finns dock att ta emot förstärkningsresurser från andra håll i landet och från

utlandet. Resursfördelning försvåras framförallt av vägförhållanden under de
tre dagar ovädret varar. De efterföljande veckorna kommer att präglas av stor
efterfrågan av materiella resurser.
Personella resurser
Frågan om huruvida personal kommer att kunna ta sig till jobbet lyfts upp av
nästan samliga svarande. Störningar i transportsystemet kommer sannolikt att
innebära att många inte har fysisk möjlighet att ta sig till arbetsplatsen. Dessutom kommer sannolikt många att välja stanna hemma för att ta hand om familj och närstående. Störningar i de elektroniska kommunikationerna kan begränsa möjligheterna till att arbeta på distans. Vissa verksamheter t.ex. vattenförsörjning, elförsörjning och sjukvård, samt vissa funktioner, t.ex. för krisledning, är beroende av nyckelkompetenser som kan bli svåra att ersätta. Däremot
har många aktörer planering för omfördelning av personal och bemanning utifrån ett pandemiscenario. Denna bör kunna utgöra ett visst stöd i situationen.

5.2 Rekommendationer
Resonemangen i de inkomna svaren tyder på att bedömningen ”bristfällig” inte
är rättvisande för samhällets generella beredskap att motstå och hantera krissituationer. Det finns med andra ord förutsättningar att hantera enskilda svåra
påfrestningar inom till exempel sektorerna elförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter, förutsatt att de inte sker samtidigt. Det svåra scenariot har dock belyst ett antal viktiga aspekter gällande samhällets krisberedskap
som behöver utvecklas och förbättras.
MSB: s följande rekommendationer har även tagit hänsyn till resultat som behandlats i ett flertal andra rapporter och studier som berör svåra väderförhållanden och allvarliga störningar i el, elektroniska kommunikationer och eller
transporter. Som exempel kan nämnas FOI:s studie (1999) av isstormen i Kanada 1998, samt MSB:s rapport ”Perioder med stora snömängder vintern
2009/2010”.
En förbättrad planeringsprocess
Förmågebedömningen visar att de flesta samhällsviktiga aktörer i samhället
har någon form av planering och organisation för att hantera krissituationer. I
många fall är denna generell och tycks ofta inte ta hänsyn till de särskilt svåra
förhållanden som – till exempel – en isstorm medför. En utveckling av planeringsunderlaget i sig är önskvärd men dock inte det viktigaste i sammanhanget.
MSB anser att framtida fokus bör ligga på att förbättra den generella planeringsprocessen med syfte att skapa en konsekvent och enhetlig planering, som
även omfattar privat-offentlig samverkan. Processen bör t.ex. inkludera framtagandet av såväl beredskapsplaner som risk- och sårbarhetsanalyser, och omfatta alla funktioner i berörda organisationer, inte bara beredskapsfunktionen.

Förståelse för beroendeförhållanden
För att analysera konsekvenserna av en så komplex händelse som t.ex. en isstorm behöver aktörer med ansvar för krisberedskapen genomföra beroendeanalyser. För att detta ska vara möjligt bör MSB utveckla stödet till dessa aktörer i form av utbildning och metodik för beroendeanalys.
Övningar med större omfång
Ett bra krisberedskapsarbete inkluderar att se till att kompetenser och funktioner över hela organisationen övas och utbildas, inte bara beredskapsfunktionen. Ett scenario motsvarande förmågebedömningens isstorm är komplext att
öva. Specifika komponenter av scenariot - exempelvis förmåga att leda, samverka och informera utan tillgång till samtliga kommunikationsmedel eller under omfattande elbortfall – kan dock övas vid olika tillfällen. Framtida övningar bör också i högre utsträckning omfatta även den viktiga icke-akuta fasen, det
vill säga återställandet av samhällsfunktioner (jfr. scenariot om veckorna efter
isstormens tre dagar) .
Redundans i kommunikationssystemen
Scenariot har stora likheter med isstormen i Kanada 1998. Erfarenheter därifrån visar bland annat att stora störningar förekom i telekommunikationerna
och att man i vissa fall behövde utnyttja satellittelefoner för att möjliggöra
kommunikation. Alla aktörer med ansvar för krisberedskapen bör göra en inventering över sina kommunikationsvägar och överväga vilka möjligheter man
har att skapa redundans i sina kommunikationssystem, exempelvis genom att
ansluta sig till Rakel, anskaffa satellittelefoner eller säkerställa samband med
hjälp av frivilliga resursgrupper såsom radioamatörer.
Reservkraft
Då el är en förutsättning för samhällets funktionalitet är behovet av att säkerställa reservkraft till samhällsviktig verksamhet av yttersta vikt. MSB bör stärka
incitamenten för en förbättring på området genom exempelvis:
 Skapa en norm för lägsta nivå avseende kommunalteknisk försörjning
inklusive reservkraft (grundläggande säkerhetsnivå eller ett resultatmål
på området),
 I högre grad arbeta utåtriktat gentemot länsstyrelser och kommuner för
att stödja kunskapsuppbyggnaden på området,
 Överväga om framtida ekonomiska incitament är möjliga.18 Symbolvärdet av stöd även av mindre omfattning är starkt då det visar att området är prioriterat. Det är av största vikt att anskaffandet av reservkraft
åtföljs av en planering för att säkerställa tillgången till drivmedel.
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Detta måste dock göras mot bakgrund av ansvarsprincipen, dvs. att aktörerna själva har ett grund-

läggande ansvar för att säkerställa robustheten i sin samhällsviktiga verksamhet.

Klargörande av prioritering
Vid en brist på resurser kommer en fördelning eller prioritering av resurser att
behöva göras. Många myndigheter påpekar att ansvarsförhållanden och mandat för prioritering av resurser inte är klargjorda i tillräcklig omfattning. I det
angivna scenariot kan det handla om såväl reservkraftverk som militära personalresurser, bandvagnar, transporter och drivmedel. Mot bakgrund av ovanstående avser MSB verka för att förutsättningarna för prioritering av resurser
inom och mellan samhällsviktiga verksamheter tydliggörs för de ansvariga aktörerna.
Tydliggjord ansvarsfördelning
Generellt sett är det viktigt att klarlägga roller och ansvarsfördelning bland
myndigheter och andra aktörer med ansvar för krisberedskapen. Även den enskilde individens ansvar och förmåga har en stor betydelse i sammanhanget,
t.ex. gällande hur den enskilde på bästa sätt kan förbereda sig för och bidra vid
en krissituation. Isstormsscenariot belyser ett konkret behov vad gäller att tydliggöra ansvar vid avbrott i värmeförsörjningen. Det pågående regeringsuppdraget till MSB att ta fram förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap
bör kunna bidra till en ökad tydlighet i det sammanhanget.19
Rutiner för mottagande och fördelning av resurser
Trots omfattande förberedelser kommer verksamheter troligen att uppleva stora problem i händelse av en isstorm. Brist på resurser av alla tänkbara slag kan
förväntas. Det är därför av största vikt att förberedande rutiner för mottagande
och fördelning av förstärkningsresurser vidtas.
Tecknande av avtal
Aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet – däribland de i uppdraget
utpekade myndigheterna – bör säkerställa att det finns tecknade avtal med leverantörer av nödvändiga resurser, exempelvis bränsle till reservkraftverk.
Planering för personalbortfall
Isstormen kommer med största sannolikhet leda till omfattande personalbortfall. MSB anser dock att de flesta myndigheter genom andra scenarier med
stort personalbortfall har upprättat planer för hanterandet av en sådan situation, exempelvis pandemiplaner, som med fördel kan utvecklas för att användas vid andra typer av kriser.
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Se MSB (2010) ”Delredovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK - Uppdrag att föreslå resul-

tatmål för samhällets krisberedskap”
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Regeringen (2005) Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Krisberedskapsmyndigheten
Förmågebedömningar
Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Elsäkerhetsverket
Fortifikationsverket
Kustbevakningen
Livsmedelsverket

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gävleborgs län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Kronobergs län
Länsstyrelsen Norrbottens län
Länsstyrelsen Skåne län
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Värmlands län
Länsstyrelsen Västerbottens län
Länsstyrelsen Västernorrlands län
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötlands län
Post- och telestyrelsen
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Transportstyrelsen
Trafikverket

Bilaga 1: Förmågebedömning – begrepp och
komponenter
Förmågebedömning är ett verktyg för att bedöma krisberedskapsförmåga utifrån en enhetlig mall och ett fördefinierat scenario. Den skickas ut i enkätform
till utpekade myndigheter och redovisas i samband med myndigheternas risk och sårbarhetsanalyser, som bilaga eller särskilt kapitel. Det bör poängteras att
förmågebedömningen i viss mån är en egen process, frikopplad från risk- och
sårbarhetsanalyserna, och att den endast behandlar förmågan att hantera och
motstå ett krisscenario. Dess nuvarande struktur inkluderar t.ex. inte risken för
en viss händelse, eller åtgärdsförslag som syftar till att minska denna risk.
Vad är krisberedskapsförmåga?
I förmågebedömningen består krisberedskapsförmåga av två ”delförmågor”20
•

Krishanteringsförmåga: ”Med krishanteringsförmåga avses
att det inom verksamhets- eller ansvarsområdet ska finnas en
god förmåga att vid allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget verksamhets- eller ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och vid
behov kunna samverka med andra aktörer. Det ska finnas en
god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera eller
medverka i hanteringen av konsekvenserna av inträffade händelser, genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa,
skydda och lindra effekterna av det inträffade.”

•

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar: ”Med förmåga i samhällsviktig verksamhet
att motstå allvarliga störningar avses att det inom verksamhets- eller ansvarsområdet ska finnas en god förmåga att motstå allvarliga störningar så att verksamheten kan bedrivas på
en sådan nivå att samhället fortfarande kan fungera och säkerställa en grundläggande service, trygghet och omvårdnad om
allvarliga störningar skulle inträffa.”

I förmågebedömningen görs en bedömning (i kryssruta) av krishanteringsförmåga respektive förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga
störningar, enligt följande skala21:
•

God förmåga: Innebär inte att en kris passerar obemärkt, men att
myndigheten (och sektorn/länet) bedöms ha resurser och kapacitet att
kunna lösa de uppgifter som är samhällsviktiga vid en kris.
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De två delförmågorna enligt regeringens beslut (Fö2008/3567/SSK).
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Se KBM (2006:4) Risk- och sårbarhetsanalyser – vägledning för statliga myndigheter, dnr

0050/2006

•

I huvudsak god förmåga men med vissa brister: Innebär att
samhällsservice i viss mån åsidosätts för att prioritera mer akut verksamhet. Myndigheten (och sektorn/länet) har inte tillräckligt med resurser för att lösa sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

•

Bristfällig förmåga: Kan till exempel innebära att person- och godstransporter ställs in, att allmänheten drabbas av kännbara ekonomiska
förluster eller att någon form av ransonering införs. Myndighetens (och
sektorn/länet) resurser understiger kraftigt det som behövs för att lösa
de uppgifter som är samhällsviktiga vid en kris.

•

Mycket bristfällig förmåga: Innebär att samhället står i det närmaste oförberett.

Indikatorer
Som stöd för att bedöma delförmågorna har MSB tagit fram ett antal indikatorer22. I förmågebedömningen ska den svarande ta ställning till dessa. Behovet
och betydelsen av indikatorer varierar utifrån vilket scenario som bedömningen ska göras. För isstormsscenariot är följande indikatorer relevanta:
-

Larm
Leda, samverka och informera
Reservkraft
Regelverk
Praktisk erfarenhet
Möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet
Materiella resurser
Personella resurser

Dessa indikatorer utgör en grund för att den svarande ska kunna göra en korrekt bedömning av respektive delförmåga. ”Leda, samverka och informera” är
till exempel särskilt viktig för bedömningen av krishanteringsförmågan, medan
”Möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet” framförallt har betydelse för
förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. Vissa
indikatorer är relevanta för bedömningen av båda delförmågorna.
Verksamhet och ansvarsområden
De svarande myndigheterna gör först och främst en bedömning av krishanteringsförmågan och förmågan att motstå allvarliga störningar avseende den egna
verksamheten, dvs. den egna organisationen. Därutöver gör de svarande myndigheterna i möjligaste mån en bedömning för sitt ansvarsområde. För de centrala myndigheterna betyder det en bedömning av ”sektorn” de arbetar inom.
För länsstyrelserna del betyder det att göra en bedömning av länets förmåga.
Eftersom ”sektorerna” respektive länen inkluderar en mycket stor mängd privata och offentliga aktörer, som de svarande har svårt att skapa en komplett
bild av, bör denna del tolkas med viss försiktighet.
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Se t.ex. KBM (2007) Indikatorer på krisberedskapsförmåga dnr 0433/2007

Bilaga 2: ”Uppdrag att göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån scenariot isstorm”

