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Samverkansområdet
Transporter (SOTP)
Myndigheterna i Samverkansområdet Transporter
arbetar förebyggande genom kunskapsuppbyggnad,
planering och samverkan kring att upprätthålla
gemensam, samhällsviktig transportverksamhet.
Arbetets långsiktiga vision är att samhällets behov av
transporter ska tillgodoses vid en kris.
Det behövs samverkan och gemensam planering inom transportsektorn för att stärka den gemensamma krisberedskapen.
Inom Samverkansområde Transporter (SOTP) förmedlar
deltagande myndigheter kunskap och skapar plattformar för
diskussioner om beroenden och sårbarheter bland annat genom
seminarier och studier som ger stöd till transportaktörer.
Exempel på områden som studerats inom SOTP är terrorhot
(Öresundsstudien), pandemi (Stockholmsstudien), snökaos
(Göteborgsstudien) och bränsleförsörjning (Preem-rapporten). Se
bild på nästa sida.

De medverkande myndigheterna är representerade i SOTP:s

I SOTP ingår följande
myndigheter:








Energimyndigheten
Luftfartsverket
MSB
Sjöfartsverket
Trafikverket
Transportstyrelsen

Därutöver ingår representanter från
Försvarsmakten, länsstyrelse,
landsting och kommun samt frivilliga
försvarsorganisationer.

styrgrupp. Styrgruppen diskuterar gemensamma frågor under

Ordförande 2016

mötena var sjätte vecka medan konkret arbete och

Trafikverket

genomförande sker i olika arbetsgrupper.
För närvarande pågår arbete, finansierat med medel ur anslag
2:4 Krisberedskap, på bl.a. följande områden:
Nordisk samverkan
Arbetet syftar till att etablera samverkan
mellan nordiska transportmyndigheter i syfte
att lära av varandra och för att stärka
gemensam samhällsviktig
transportverksamhet. En Mötesplats
Transporter Norden genomfördes i november
2014 med Sverige som värd. En uppföljande
konferens anordnas i januari 2016 med
Danmark som värd.

Samordnare MSB
Petra Ekroth
Telefon: 010–240 43 50
E-post: petra.ekroth@msb.se

Kritiska beroenden
En 3-stegsmodell har utvecklats, där den centrala idén är att
verksamhetsrepresentanter på regional eller lokal nivå, både
privata och offentliga, träffas och för samtal kring utmaningar
och beroenden i försörjningskedjan men också utbyter idéer om
åtgärder för att minska sårbarheten. Se faktablad MSB940.
Samverkan med privata aktörer
Myndigheterna inom SOTP har sedan 2015 ett forum,
Transportsektorns forum för privat-offentliga samverkan
(TP SAMS), i vilket de samverkar med olika privata
transportaktörer. Se särskilt faktablad.
Ansvar och roller i transportsektorn
En förstudie har gjorts av ansvar och roller i transportsektorn på
krisberedskapsområdet. En huvudstudie planeras för att
analysera konstaterade brister och oklarheter samt föreslå
åtgärder.
Mötesplats Transporter
Myndigheterna inom SOTP har ordnat fyra
regionala Mötesplats Transporter för offentliga
och privata aktörer. År 2013 ordnades en
mötesplats i Umeå och i oktober 2014
genomfördes en i Malmö. Se bild till höger. År
2015 ordnades ett mindre seminarium inom
ramen för TP SAMS.
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