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Barents Rescue 2019 

Samverkan för en bättre förmåga  
att hantera nödsituationer 
i Barentsregionen 
 

 

 

Övningen Barents Rescue utgör ett led i att, inom 

ramen för Barentsavtalet, utveckla förmågan till 

gränsöverskridande samverkan vid hantering av 

naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra 

nödsituationer i Barentsregionen. 

För en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen 

Inriktningen för övningen har från 2016 skiftat från att fokusera 

på fältövningar till att fokusera mer på planeringsprocessen där 

struktur, metod, erfarenhetsåterföring samt kompetenshöjande 

inslag och möjlighet till nätverkande mellan olika aktörer i 

Barentsregionen är centralt. Genomförandet ska också beakta 

handlingsplanerna för klimatanpassning och påverkan på 

Barentsregionen. Under 2019 står Sverige, genom MSB, värd för 

Barents Rescue och kommer att pröva ett nytt koncept i form av 

en så kallad Event Week.  

 

En rad aktiviteter kommer att genomföras inför och under veckan 

2019. Aktörerna kommer bland annat utveckla förmågorna: 

 

• Att ta emot och hantera larm och begäran om stöd enligt 

rutiner för Barentssamarbetet, 

• att dela och upprätthålla en samlad lägesbild på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå, 

• att ta emot ett samlat och koordinerat stöd från andra 

nationer i enlighet med värdlandets rutin för 

värdlandsstöd, 

• till effektivare rutiner för/vid gränspassage, 

• att samverka på skadeplats. 

 

Planeringsarbetet inför Barents Rescue innebär också samverkan 

och nätverkande mellan aktörer hos de fyra medlemsländerna. 

Planeringsarbetet genomförs till stor del i regionen, där de stora 

internationella planeringskonferenserna för Barents Rescue 2019 

genomförs i Umeå och Kiruna.  

 

 

 

 

 

 

Vad är Barents Rescue?  

 

 

Barentsrådet invigdes 1993, på 

initiativ av Norges utrikesminister 

Thorvald Stoltenberg. Syftet är att: 

Stärka fred, stabilitet och 

framåtskridande genom att förbättra 

möjligheterna till samarbete över 

regionens gränser. 

Under 2017 - 2019 är Sverige 

ordförande i Barentsrådet under 

ledning av Utrikesdepartementet. 

 

Barentsavtalet tecknades 2008 av 

regeringarna i Sverige, Norge, 

Finland och Ryssland. Avtalet 

omfattar gränsöverskridande 

samarbete på områdena: 

Förebyggande av, beredskap för och 

insatser vid nödsituationer i 

Barentsregionen. 

I avtalet beskrivs bland annat 

gemensamma övningar och 

utbildning, med sikte på att förbättra 

parternas förmåga att lämna stöd vid 

räddningsinsatser.  

 

Barents Rescue, en civil 

internationell krishanteringsövning, 

initierades och genomfördes för 

första gången i Sverige 2001. Från 

och med 2019 genomförs övning 

vart tredje år (tidigare vartannat år), 

inom ramen för Barentsavtalet. De 

fyra länderna turas om att arrangera 

övningen. Senast Sverige var värd 

för Barents Rescue var 2011.  



 

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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 Fax: 010-240 56 25 Maria Jontén, projektledare   
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Event Week 23 - 27 september 2019 

Event Week kommer förutom praktisk träning och fältövningar 

för insatspersonal även inkludera seminarier, workshops, träning 

och utbildning. Dessutom kommer särskilda gäster att bjudas in 

för att besöka övningen. Under Event Week i Kiruna kommer 

både operativ och strategisk nivå övas. Den praktiska träningen 

och övningarna syftar till att utveckla och pröva: 

 

• Samverkan mellan blåljusaktörer på skadeplats i 

Barentsregionen, 

• robust kommunikation mellan tetraanvändarna i en region 

inom Barentsregionen, 

• alarmering, 

• gränspassage och värdlandsstöd. 

 

Under Event Week kommer också en av världens största övningar 

inom katastrofofferidentifiering, DVI (Disaster Victim 

Identification) att genomföras. Övningen omfattar samtliga 

moment i en DVI-operation såsom omhändertagande av döda på 

skadeplats, s k Post Mortem-undersökning i fält, mottagande av 

anhöriga på anhörigcenter för upptagning av signalement och 

jämförande DNA-prov, den s k Ante Mortem-inhämtningen. 

 

Nationellt perspektiv 

Sverige, genom MSB, har ordförandeskap i Planning and 

Evaluation Working Group (PEWG), en arbetsgrupp under Barents 

gemensamma kommitté, under 2018 – 2019. PEWG har i 

uppdrag att stödja planerings- och utvärderingsarbetet.   

Barents Rescue 2019 förväntas ge erfarenheter som är 

tillämpbara även vid andra nödsituationer som föranleder behov 

av internationella förstärkningsresurser, oavsett var i landet 

inträffar, deras natur och orsak. 

 

Regionalt perspektiv 

Aktörerna i Norr- och Västerbottens län är i Sverige de som deltar 

och är närmast berörda av samarbetet i Barentsregionen. 

Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, polisen, räddningstjänst 

och region Norr- och Västerbotten med flera är 

samverkanspartners i planerings- och genomförandearbetet av 

Barents Rescue 2019. 

 

Mer information på: www.msb.se/kommandeövningar och 

https://www.barentscooperation.org 

Tidplan 

 

23 maj – seminarieövning 

28-30 aug – alarmeringsövning 

 

Event Week, 23-27 september: 

Måndag – transporter  

Tisdag – träningsdag, 

simuleringsövning med motspel 

Onsdag – stor övning med 

fältenheter 

Torsdag – övning med fältenheter 

(halvdag), och återställning 

Tisdag—torsdag – workshops och 

seminarier 

Fredag – transporter 

 

6-7 november – 

utvärderingskonferens (svensk), i 

Stockholm 

6-7 maj – utvärderingskonferens 

(internationell), i Norge 

 

Utvärdering 

Inom ramen för Barents Rescue 

2019 kommer en aktörsgemensam 

utvärdering att genomföras. Syftet 

med utvärderingen är att bidra till 

erfarenheter för fortsatt utveckling 

av förmågan att hantera 

gränsöverskridande och 

tvärsektoriella olyckor och kriser på 

skadeplats i Barentsregionen. 

  

Utvärderingsresultatet kommer att 

utgöra underlag för 

erfarenhetsåterföring och bidra med 

underlag till vidare utveckling för 

övningsserien Barents Rescue. 
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