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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.

Vad är Barents Rescue? 

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 vart-
annat år), inom ramen för Barentsavtalet. De fyra länderna turas 
om att arrangera övningen. Senast Sverige var värd för Barents 
Rescue var 2011. 

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 samar-
bete 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. 



Event Week 23 – 27 september 2019

Event Week kommer förutom praktisk träning och fältövningar för 
insatspersonal även inkludera seminarier, workshops 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 avlidna på skadeplats,  
så kallade Post Mortem-undersökning i fält, mottagande av anhöriga 
på anhörigcenter för upptagning av signalement och jämförande 
DNA-prov, den s k Ante Mortem-inhämtningen.

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. 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 Event Week 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.
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Regionalt perspektiv

Aktörerna i Norr- och Västerbottens län är 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.

SUOMI:
Barents Rescue -harjoituksen tavoitteena on valtioiden rajat ylittävä 
yhteistyö Barentsin alueella tapahtuvien luonnonkatastrofien, 
onnettomuuksien ja muiden hätätilanteiden varalta.

Ruotsi isännöi Barents Rescue -harjoitusta vuonna 2019. Osa sen 
toiminnoista sijoittuu Kiirunaan 23.–27.9. Harjoiteltavia toimintoja:

Hälyttäminen ja tuen pyytäminen

Tuki muilta valtioilta ja rajojen ylittäminen

Yhteistyö tapahtumapaikalla

Viikon aikana järjestetään seminaareja, harjoituksia ja koulutusta. 

Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Norrbottenin ja Länsipohjan 
lääninhallitus, poliisi, pelastuspalvelu sekä Norrbottenin ja  
Länsipohjan alue. Yhteistyö Barentsin alueella koskee lähinnä 
ruotsalaisia toimijoita.

Ruotsi, Norja, Suomi ja Venäjä allekirjoittivat Barentsin sopimuk-
senvuonna 2008. Sopimus koskee valtioiden rajat ylittävää yhteis-
työtä hätätilanteissa Barentsin alueella. Sopimuksessa kuvataan 
esimerkiksi yhteiset harjoitukset. Barents Rescue on kansainvä-
linen siviilikriisinhallintaharjoitus, joka järjestettiin ensimmäisen 
kerran Ruotsissa vuonna 2001.

MEÄNKIELI:
Harjotus Barents Rescue pyrkii rajanylittävhään yhteistyöhön luon-
nonkatastroofissa, onnettomuuksissa ja muissa hätätilantheissa 
Barentsinalueelha

 

Vuonna2019 Ruotti on Barents Rescuen väärti. Usheita aktiviteettia 
tulhaan tekemhään 23-27 syyskuuta Kierunassa. Harjotus pyrkii 
kokkeilemhaan mm. :

hällyyttämistä ja pyyntöä tukemisesta

kokhoonpantu tuki muista kansoista ja rajanylitys,

yhteistyö tapaturmapaikala.

Viikko tullee sisältämhään seminaareja, harjotuksia ja koulutusta. 

Norr- ja Västerbottenin lääninhallitukset, polliisi, pelastuspalvelu ja 
Norr regiooni sekä Västerbottenissa ja monet muut on yhteistyö-
kumppanit. Barentsinaluheela yhteistyö koskettaa lähinnä Ruottin 
osalistujia.

Ruottin, Norjan, Suomen ja Venäjän hallitukset tekivat 2008 Barents-
sopimuksen. Sopimus käsittää rajanylittävän yhteistyön hätätilant-
heissa Barentsinaluheela. Sopimuksessa kuvathaan mm. yhtheisiä 
harjotuksia. Barents Rescue on siviili kansainvälinen kriisinhallinta-
harjotus mikä tehthiin ensimäisen kerran 2001 Ruottissa.

DAVVI SÁMEGIELLA 
Hárjehallan Barents Rescue viggá rájiidbadjel ovttasbargui luonddu-
roasuin, lihkohisvuođain ja eará heahtediliin Barentsaguovllus.

Jagi 2019 Ruoŧŧa lea Barents Rescue verdde. Máŋggat doaimmat 
čađahuvvojit čakčamánu 23–27 beaivve Gironis. Hárjehallan viggá 
geahččalit earet eará:

• jumaheami ja doarjaga bivdima

• čohkkejuvvon doarjaga eará nasuvnnain ja rádjemanahaga,

• ovttasbarggu bártibáikkis.

Vahkku boahtá siskkildit semináraid, hárjehallamiid ja skuvlejumi. 

Norr- ja Västerbottena lleanastivrrat, poliisa, gádjunbálvalus ja 
Davvi guovlu- sihke Västerbotten ja máŋggat earát leat ovttasbar-
goguoimmit.

Ruoŧa, Norgga, Suoma ja Ruošša ráđđehusat čálle Barentsasoahpa-
muša 2008. Soahpamuš siskkilda ovttasbarggu badjelrájiid heaht-
ediliin Barentsaguovllus. Soahpamušas govviduvvo  
earet eará oktasaš hárjehallamiid. Barents Rescue lea siviila riik-
kaidgaskasaš kriisahálddasanhárjehallan mii čađahuvvui vuosttas 
geardde Ruoŧas 2001.
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