Kartbaserat beslutsstöd
och erfarenhetsåterföring

RIB – Beslutsstöd
RIB är en kunskapskälla för kvalitetssäkrad
information som ger ett samlat underlag om hur
det förebyggande olycksarbetet kan planeras, hur
en olycka kan hanteras och dokumenteras samt
vilka erfarenheter man har gjort.
RIB är ett system som består av flera olika delar,
så som ett referensbibliotek, ett register med
unika resurser för räddningstjänst och uppgifter
om farliga ämnen i form av fysikaliska data om
ämnet och erfarenheter om olyckor relaterade
till ämnet.
RIB Karta gör det möjligt att visa resultat och
information från RIB:s olika system på en och
samma kartbild.
I RIB hittar du även LUPP, ledning och uppföljning
av räddningsinsats, som tillhandahåller ett verktyg
för dokumentation av händelseförloppet före,
under och efter en räddningsinsats.

Läs mer om RIB och dess delar på msb.se/rib
Kontakta gärna vår support om du har frågor, rib@msb.se
010-240 55 30 Vardagar: 09.00–11.00 och 13.00–15.00

90 sekunder
90 sekunder är en serie erfarenhets och utbildningsfilmer som främst vänder sig till blåljusmyndigheter som räddningstjänst, polis och
ambulans.
90 sekunder förmedlar kunskaper, erfarenheter,
nyheter och tips från verkliga händelser och
insatser. Syftet är också att stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten.
90 sekunder utkommer i reportageform cirka
16–20 gånger per år. Reportagen är uppdelade i
olika kategorier, t.ex. brand, trafik och sjukvård.
Du ser reportagen via vår Play funktion i din
dator, surfplatta eller i mobil.
90 sekunder ges ut på våra nordiska språk samt
engelska.

Läs mer om 90 sekunder på msb.se/90sekunder
Kontakta gärna vår support om du har frågor, rib@msb.se
010-240 55 30 Vardagar: 09.00–11.00 och 13.00–15.00

MSB:s Kartportal
MSB producerar kartor och andra geodata som
stöd för samhällets aktörer i arbetet för ett säkrare
samhälle. De flesta karttjänsterna är fria att sprida
och använda och finns tillgängliga via MSB:s
kartportal.
I portalen hittar du t.ex. Visningstjänst översvämningskarteringar, samt Brandrisk skog och mark.
I framtiden är portalen platsen där nya karttjänster
lanseras. De geografiska data som MSB har ansvar
för finns med i portalen.
• Stabilitetskarteringar
• Översvämningskarteringar
• Brandstationer
• VMA
• Brandrisk
• Naturolyckor
• Stora olyckor
• Skyddsrum
Läs mer om MSB:s kartportal på msb.se/kartor
Kontakta gärna vår GIS grupp för mer information
gis@msb.se

Copernicus
Copernicus är en satellittjänst som övervakar och
ger prognoser för tillståndet gällande miljön på
land, i havet och i atmosfären samt ger information om klimatförändringar, krisberedskap och
säkerhet. Informationstjänsterna som Copernicus
erbjuder är fria och tillgängliga för användarna.
MSB är utsedd till nationell kontaktpunkt för
Sverige inom Copernicus EMS Mapping och
arbetar med att sprida information och kunskap
till användarna om hur tjänsten kan aktiveras
och hur data kan levereras.

Aktivering av Copernicus
Myndigheter, räddningstjänster och kommuner
kan aktivera Copernicustjänsten genom att vid en
händelse kontakta MSB som i sin tur förmedlar
aktiveringen till ERCC, Bryssel. Vid önskemål för
aktivering av Copernicus EMS-tjänsten, kontakta:
TiB (tjänsteman i beredskap) på 0771-800 900.

Läs mer om Copernicus på msb.se/kartor
Kontakta gärna vår GIS grupp om du har frågor om tjänsten
gis@msb.se
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