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Redaktion

teMa: Krisberedskap

samverkan
Länets försvarsdirektör Hans 

O Spets berättar om de särskilda 

krav som ställs på en region 

med landets huvudstad. 

svaga punkter
I Stockholmsregionen finns flera 

riskbilder som kräver särskild 

uppmärksamhet. Vi visar 

några av dem. 

Matavfall värdefull råvara
Efterfrågan på biogas överstiger 

tillgången. Nu behövs även 

hushållens matavfall. Men 

utvecklingen går sakta för 

regionens kommuner.  

Utskottsbeslut
Tre översiktsplaner har 

behandlats i landstinget, 

bland annat Nacka kommuns. 
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Krishantering
Samhällets krishantering har varit en het fråga de senaste åren. 
Hur beredda är vi på det oförutsedda? Vilka insatser och resurser är 
rimliga att vänta sig från samhället? Det finns formella lagar och 
regler för detta, men viktigt är också vilka förväntningar som med-
borgare har på stöd och insatser vid kriser. Tsunamin i Sydostasien 
visade att det fanns ett glapp mellan människors förväntningar på 
samhället och vad samhällsorganen har för ansvar och var förbe-
redda för.

Jag tror att Stockholmsregionen har goda förutsättningar att han-
tera olika slags oväntade och omvälvande händelser. Vi känner till en 
rad hot vi bör vara förberedda på. Klimatförändringarna kan leda till 
extremt väder, översvämningar och risker för vattenförsörjningen i 
länet. Vår höga tekniska standard gör oss sårbara. Större strömavbrott 
riskerar att slå ut viktig infrastruktur. Trafiken i länet är sårbar vid 
kriser. Svårigheten är att identifiera de hot som vi ännu inte känner 
till, eller har drabbats av. Här krävs en särskilt framsynt planering.

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 
2010, tar vi höjd för en rad olika utvecklingstendenser i samhället. Vi 
har försökt att utforma en robust plan som ska kunna fungera även 
vid kriser, såväl ekonomiska som miljömässiga, eller kriser orsakade 
av naturfenomen. Genom att samverka på regional nivå kan vi för-
bereda oss för olika scenarier. När kriser inträffar har stockholmare 
rätt att förvänta sig ett snabbt och kraftfullt agerande.

Även arbetsgivare, oavsett storlek, har ett formellt ansvar för kris-
hantering. För landstinget, som är en mycket stor arbetsgivare, stäl-
ler detta särskilda krav. Vi måste öva och förbereda oss på allt, från 
terrorattacker till större strömavbrott och naturkatastrofer. Vi har 
därtill en skyldighet att planera för hur vi tar hand om människor i 
kris.  Frivilligorganisationer och kyrkor gör ofta storartade insatser 
vid kriser, men regionen måste ha en egen krisorganisation på plats 
som stöttar och lindrar.  

För viktigast av allt vid kriser är ändå hur medborgarna uppfattar 
och tar sig igenom krisen. Det måste finnas möjligheter för männis-
kor att bearbeta och prata om sina upplevelser. Ansvariga i regionen 
kan göra sin del för att ha en krisorganisation på plats. Men sedan 
måste vi som medmänniskor vara beredda att ta 
hand om varandra och finnas till för den som mår 
dåligt. Kriser kan till och med föra människor 
närmare varandra.

sven-Inge nylund
Regionplanedirektör

”Jag tror att stockholmsregionen 
har goda förutsättningar att 
hantera olika slags oväntade 
och omvälvande händelser.

I skuggan av den japanska naturkatastrofen i mars synar vi den 
svenska krisberedskapen. Även om Sverige är förskonat från jord-
bävningar och tsunamivågor kan skogsbränder, översvämningar, 
stormar, ras och skred förorsaka stora problem. Och har gjort.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den natio-
nella funktionen för stöd vid olyckor och kriser i fredstid. På regional 
nivå har länsstyrelserna samordningsansvaret. Försvarsdirektör Hans 
O Spets inleder temasidorna med att ge en inblick i Stockholmsre-
gionens krisberedskap. 

En viktig funktion vid alla slags kriser är information. Henrik Olin-

der, expert på kriskommunikation, ger exempel på god och dålig 
information.  

Från nationellt och regionalt perspektiv går vi vidare till ett lokalt. 
Med Södertälje och Vallentuna som exempel ger vi oss ner på kom-
munal nivå. Vad är typiskt för krisberedskapen i en kommun med 
tät bebyggelse och i en med mycket landsbygd? 

Krisberedskap innefattar också ett framtidsperspektiv. Följ med till 
Botkyrka kommun som rustar sig för att möta klimatförändringar.

Utblicken går till Ljungby kommun, som drabbades hårt när orka-
nen Gudrun drog in från Atlanten den 8–9 januari 2005. l

Största möjliga beredskap
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henrik olinder, expert på kriskommunikation.  sven tillman, säkerhetschef, och Roger svanborg, kommunstrateg, i södertälje kommun.

stormen Gudrun. Roma lundh och ewa sigfridsson i ljungby. Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.    
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MSB samordnar 
Sveriges krisberedskap

5

FAKTA

• Inrikta, beställa, kvalitetssäkra och förmedla 
 forskning och utvecklingsarbete för skydd
 mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
•  Bedriva utbildning för samhällets aktörer så att
 dessa har aktuell kunskap, bra metoder, ett 
 fungerande tekniskt stöd och personal som är 
 utbildad och övad för sin uppgift.
•  Upprätta normer och regelverk för hantering av
 farligt gods samt brandfarliga och explosiva varor.
•  Upprätta normer för att förebygga allvarliga 
 kemikalieolyckor och brand. 
•  Utveckla och sköta tekniska system och hjälpmedel
 för samhällsskydd och beredskap. 
•  Genomföra insatser, både utomlands och i Sverige,
 samt att samverka och samordna vid extraordinära
 händelser, både nationellt och internationellt.
•  Följa upp och utvärdera krisberedskap, föreslå
 handlingsplaner och mål samt ge bedömningar av
 samhällets behov av olika former av åtgärder för  
 samhällsskydd och beredskap.

”Vi måste vara bäst i  klassen”
– Vi säger internt att vi ska vara bland de tre 
bästa på alla områden av samtliga länsstyrel-
ser. Men på krisberedskapsområdet måste vi 
vara bäst i klassen i hanteringen av kriser. 

Det säger Hans O Spets, försvarsdirektör 
på avdelningen för samhällsskydd och be-
redskap.

I länet finns många samhällsviktiga funk-
tioner. En kris eller katastrof som drabbar 
Stockholmsregionen kan bli förödande för 
hela riket. Stockholm som huvudstadsregion 
och säte för det administrativa Sverige med 
alla utländska beskickningar, är något som 
drar till sig ett visst fokus. Hela den finansiel-

Vid årsskiftet 2008/2009 ersattes gamla Rädd-
ningsverket, Krisberedskapsmyndigheten 
och Styrelsen för psykologiskt försvar 
med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB. 

– MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhäl-
lets förmåga att hantera olyckor och kriser, säger 
Erik Löfgren, pressekreterare på MSB.

Detta återspeglas i myndighetens vision ”Ett säk-
rare samhälle i en föränderlig värld”. 

– Vårt uppdrag är att arbeta för ett stärkt sam-
hällsskydd och en god beredskap där alla tar an-
svar. MSB arbetar därför i hela hot- och riskskalan 
och har uppgifter före, under och efter olyckor och 
kriser, säger Erik Löfgren.

MSB har verksamhet på flera orter runt om i Sve-
rige – Stockholm, Karlstad, Kristinehamn, Revinge, 
Sandö och Rosersberg. Totalt arbetar cirka 850 
personer inom MSB. Till det kommer flera hundra 
personer som ingår i MSB:s personalpool. Personer 
inom olika kompetensområden med andra yrken 
och arbetsgivare med beredskap att snabbt kunna 
åka ut på olika internationella insatser för MSB:s 
räkning. 

la sektorn finns på en väldigt liten yta inom 
Stockholms stad. Statsbesök och internatio-
nella konferenser föder hotbilder. 

Detta ställer högre krav på krisberedskap 
och riskhantering.

inget nav
– Länsstyrelsen har det geografiska områdes-
ansvaret. Vi är inget nav. Vi ska bygga samver-
kansmönster men allt ska inte hänga på oss. 
Övriga aktörer måste fortsatt ansvara för sin 
verksamhet och samverka med andra, förkla-
rar Hans O Spets.

Länsstyrelsen, säger han, ska inte ta över 

något ansvar från någon annan, såvida det 
inte är nödvändigt. Den så kallade ansvars-
principen råder. Denna innebär att de som 
har ansvar i normala situationer också har 
det vid en kris. 

– Vid vissa händelser har vi dock ett utö-
kat mandat. Mer omfattande räddningsinsat-
ser, epizootier (djurepidemier), utsläpp från 
kärnteknisk anläggning samt prioritering av 
resurser är sådana exempel. 

Länsstyrelsen ska också följa upp den kom-
munala krisberedskapen för länets 26 kom-
muner. 

Länsstyrelsen samverkar kontinuerligt. 

från stadshusets torn 
visar hans o spets, 
försvarsdirektör på 
avdelningen för sam-
hällsskydd och bered-
skap på länsstyrelsen, 
några av huvudstadens               
akilleshälar. 

Vad MsB är för sverige är länsstyrelsen för stockholms-
regionen. länsstyrelsen har det geografiska områdes-
ansvaret för krishanteringen i länet. det innebär att 
man är en sammanhållande funktion vid en kris 
som drabbar regionen. Text: Sten Windén Foto: Ulf Lodin

– SAMÖ 2007 som var en större sam-
verkansövning med terroristattentat i 
Stockholm, gav en del att önska gällande 
förmågan hos länsstyrelsen. Därefter har 
vi haft större arrangemang där ribban 
gällande samverkan har höjts kontinu-
erligt. Irakkonferensen 2008, pandemi-
planeringen och EU-ordförandeskapet 
2009 samt kronprinsessbröllopet har 
ökat graden av samverkan. 

Tillsammans med 13 aktörer har 
länsstyrelsen ett utvecklingsprojekt 
som man kallar ”Samverkansfunktion 
Stockholmsregionen”. Till de perma-

nenta deltagarna hör SOS Alarm, länets 
räddningstjänster, SL, Stockholms stad, 
SLL (Stockholms läns landsting), Polis-
myndigheten i länet, Trafikverket, Tra-
fik Stockholm, representanter för länets 
kommuner samt länsstyrelsen. 

förBättrad samverkan
– Ett av delprojekten inom ”Samverkans-
funktion Stockholmsregionen” kallar vi 
”Snabba resultat”. Vad kan vi göra för att 
förbättra samverkan på ett år? Initiati-
vet kom från ett av räddningsförbunden 
som hade 150 åtgärder som man ville >>
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På dörren till hans kontor på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB,  sit-
ter en liten skylt. På den finns hans foto ihop 
med en modifierad visdom. ”Det är lätt att 
tänka utanför boxen, inte minst om den är 
liten.” En tänkvärdhet som har mer med stor-
leken på Henrik Olinders arbetsrum att göra 
än med det ämne han jobbar med.

– I all kriskommunikation är grundregeln 
att alltid säga sanningen och att berätta allt 
man vet. Annars drabbas man förr eller se-

nare av en förtroendekris, säger han. 
Han drar paralleller till en läkare som för 

första gången ska informera en patient om 
dennes cancerdiagnos. Tidpunkten är strax 
före semestern och läkaren vet att den drab-
bade har bokat in en långresa med famil-
jen.

– Om läkaren beslutar sig för att vänta 
med beskedet till september, för att inte för-
störa semestern, kommer patienten att för-
lora all tillit och undra om mer information 

Alla kriser oavsett om det rör sig om krig, naturkatastrofer 
eller kärnkraftsolyckor har en sak gemensamt. Förutom 
att undsätta drabbade är behovet av information 
grundläggande för människor.

– Det är lika viktigt som vatten, säger Henrik Olinder,     
expert på kriskommunikation.

Viktigast är sanningen

Text: Juan Martinez Foto: Mikael Ullén

>>

FAKTA Om Stockholmsregionen

I Stockholms län bor en femtedel av Sveriges 
invånare. På en yta motsvarande endast två pro-
cent av hela riket. Det gör länet till landets mest 
tättbefolkade region. 

Kommunerna är förhållandevis många, 26 
stycken. Störst till ytan är Norrtälje, minst   
Sundbyberg. Antalet invånare i de respektive 
kommunerna varierar mycket. Från Nykvarn, 
med färre än 10 000, till Stockholms kommun, 
där i princip var tionde invånare i Sverige bor. 
Mälaren är råvattentäkt för flera län. Två miljo-
ner människor får sitt dricksvatten härifrån. 

Stockholmsregionen är Sveriges politiska 
och ekonomiska centrum. Stockholms stad 
har många samhällsviktiga anläggningar med 
stor betydelse för länet, och i flera fall för hela 
landet. Här finns regering, riksdag, departement, 
anläggningar för el, tele- och IT-försörjning. Och 
Sveriges finansiella centra är lokaliserade på en 
mycket liten, begränsad yta i centrala Stockholm.

Stockholm är navet i hela riket för vägar och 
järnvägar, av riksintresse följaktligen. Stock-
holms central är den hårdast trafikerade platsen 
i landet. Tusentals tåg passerar varje dygn. 

Stockholm och länet är också skärgården med 
30 000 öar, holmar och skär. Ett antal större öar 
och halvöar gör att en avstängd bro får omedel-
bara konsekvenser för trafiken.  

En ung och växande befolkning bidrar till en 
stor del av den nationella, ekonomiska tillväxten. 
Den regionala marknaden växer, forskning och 
utveckling är intensiv och innovationstakten 
hög. 

Allt bidrar till att göra Stockholmsregionen 
attraktiv.

har undanhållits, säger Henrik Olinder. 
Senaste tiden har han följt rapporteringen 

från tsunamin och kärnkraftsolyckan i Japan 
noggrant. Till skillnad från Sverige hade de 
japanska myndigheterna oerhört mycket 
svårare att nå ut med sin information till 
medborgarna.

– Anledningen var att myndigheterna 
och kärnkraftsbolaget redan från början 
hade låg trovärdighet bland befolkningen. 
Ändå gjorde man mycket rätt i Japan. När 
premiärministern gick ut och sa att detta var 
den värsta katastrofen sedan andra världs-
kriget, betonade han allvaret i situationen. 
Dessutom framträdde kejsaren i tv, vilket nog 
aldrig hänt i modern tid. Detta fick till följd 
att människorna insåg att det skulle krävas 
enorma uppoffringar, vilket det gjort och 
kommer att göra under lång tid framöver.

I Sverige övas samhällets krisberedskap 
med jämna mellanrum. Tidigare i år genom-
fördes SAMÖ-KKÖ, en av de största övning-
arna någonsin när mer än 70 organisationer 

henrik olinder är expert på kriskommunikation på
MsB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

göra. Detta har nu kokats ner till 26 konkreta 
åtgärder som kommer att genomföras. 

Hans O Spets hävdar att Stockholmsregio-
nen nu står bättre rustad om krisen skulle 
komma. 

– Särskilt positivt är det att det finns en 
stark vilja och insikt bland aktörerna ute i 
länet att förbättra samverkan. Ensam är inte 
stark!

samlad lägesBild
För den samlade lägesbilden håller man in-
formationsdelningsmöten varje torsdag. Den 
så kallade TiB, tjänsteman i beredskap, kan 
också kalla in till möten när som helst. 

– Snittet på mötena är bara tretton minu-
ter. Att säga att man inte kan delta på dessa 
möten håller med andra ord inte. 

– Jag säger till mina TIB:ar att det är tjäns-
tefel att gå över 20 minuter. Då ska det fin-
nas mycket goda skäl och ett särskilt ämne. 
Kort och koncist är ledord, och respekt för 
varandras tid. 

I utvecklingsprojekt jobbar man nu med 
kvalitetssäkring och vidareutveckling av 

bland annat gemensam analys, samlad lä-
gesbild och koordineringsstruktur. 

Två risker i risk- och sårbarhetsanalysen är 
vattenrelaterade. 

– Mälaren är råvattentäkt för dricksvatten 
för mer än två miljoner människor. Att hitta 
ett alternativ är inte gjort i en handvändning. 
Ett faktum som vi måste värna om såväl i ett 
kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. 

Dricksvattentäkten måste säkras också på 
lång sikt, menar Hans O Spets.

 – Därför jobbar vi också med den förvän-
tade höjningen av havsnivån och eventuell 
saltvatteninträngning i Mälaren.  

Behov av slussportar
I länsstyrelsens klimatanpassningsarbete 
övervägs behovet av slussportar i Vaxholm 
för att stänga vattenmassorna ute och skapa 
en buffert. Som man gjort i till exempel St Pe-
tersburg i Finska viken, Rotterdam och Lon-
don för att undvika tillfälliga höjningar av 
havsnivån vid till exempel ökat vindtryck. 

Översvämning är den andra vattenrelate-
rade risken.

– Så länge Slussen inte är ombyggd har 
Mälaren en oacceptabel hög risk vad gäller 
översvämning.

Det gäller, menar Hans O Spets, att förbe-
reda sig för det otänkbara. 

– För det som vi inte riktigt kan föreställa 
oss. Därför är den generella förmågan vik-
tig. 

– Alla har vi ett ansvar, även den enskilde. 
Vi kan inte förvänta oss att samhället ska 
göra allt vid en kris. Vid en riktigt omfat-
tande kris tvingas vi fokusera att hjälpa dem 
som inte kan hjälpa sig själva. 

I länsstyrelsens broschyr ”Ett strå vassare 
– Stockholm Sveriges motor”, sägs att man 
ska medverka till att ”regionen har hög be-
redskap att möta olyckor, terrorism, natur-
katastrofer och smitta”. 

– Stockholm och Stockholmsregionen är 
bevaransvärda. Vår målbild är en trygg och 
säker Stockholmsregion, avslutar Hans O 
Spets. l
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– Allt som kan förorsaka kris kan ju 
egentligen hända överallt, konstaterar 
Staffan Gröndahl, säkerhetssamord-
nare i Vallentuna. Det kan vara både 
fördel och nackdel att vara en glest 
bebyggd kommun.

Vallentuna kommun har mycket lands-
bygd, men också tätbefolkade områden. 
Ingen kust.

– När saker händer i glesbygden kan det 
vara knepigt att ta sig fram med de insatser 
som behövs. Å andra sidan kan det vara min-
dre trafik och därför vara lättare. 

Staffan Gröndahl tycker sig ha märkt att 
de som bor på landet har en egen krisbered-
skap och därmed bättre utgångspunkt när 
samhällsservicen inte fungerar som den 
ska.  

– Till skillnad från storstadsbor utgår man 
inte från att samhället ska hjälpa till med 
allt. Blir det problem med den egna brun-
nen vet man vad som behöver göras, man 
har varit med förr. Och blir det elavbrott sätts 
dieselaggregatet igång så att värmen hålls i 
ladugården. 

Lagen om kommuners och landstings skyl-
dighet att ha beredskap för hantering av ex-
traordinära händelser i fredstid föreskriver 
att en risk- och sårbarhetsanalys samman-
ställs. 

– Vi har listat tolv olika scenarier, vi har 
haft övningar och utbildningar, men jag kan 
inte säga att vi riktigt är uppe i varv, säger 
Staffan Gröndahl. 

alla kommuner har skyldighet att ha ett program för krisberedskap. Men verkligheten 
ser delvis annorlunda ut i en glest eller tätt befolkad kommun, liksom farorna. 
Vi har besökt Vallentuna och södertälje kommuner. 

staffan Gröndahl, säkerhets-
samordnare i Vallentuna. 

Text: Ingela Ström Foto: Annika af Klercker

Större personlig beredskap 
     på landsbygd

och mellan 7 000–8 000 människor fick träna 
på att hantera ett fiktivt kärnkraftshaveri i 
Oskarshamn. Ett lika viktigt inslag som själva 
räddningsarbetet var att analysera hur de be-
rörda instanserna klarade av att informera. 

– Det var väldigt bra att man fokuserade 
på hur mycket information som krävs vid en 
allvarlig händelse. Människor är beredda att 
lyssna och vidta åtgärder vid en kris. Därför 
är det också viktigt att myndigheter talar 
ett språk som är begripligt för allmänheten. 
Vissa kan det bra, medan andra är mindre 
framgångsrika, säger Henrik Olinder.

Vid sidan av sitt uppdrag som handläggare 
på MSB och kursledare i kriskommunikation 
för myndigheter, undervisar han också i re-
torik på Stockholms universitet. Kanske just 
därför är han väldigt uppmärksam på vilken 
typ av ord och terminologi som används i en 
krissituation.

ingen fara
– Om det blir en nyhet av att ett rör i ett 
kärnkraftverk gått sönder och måste lagas, 
kommer givetvis frågor om radioaktivitet. 
Dessa kan vara svåra att bemöta för de ansva-
riga, även om det rör sig om en rutinmäs-
sig åtgärd. Fokus hamnar lätt på risken för 
spridning av radioaktivitet, snarare än att ett 
vanligt rör ska bytas. Är det ingen fara, ska 
de ansvariga berätta detta på ett begripligt 
språk. Om röret som ska lagas finns på perso-
naltoaletten, bör man inte ens nämna ordet 
radioaktivitet, eftersom det enda folk uppfat-
tar är just ordet radioaktivitet. Är det däre-
mot en risksituation så ska man självklart 
berätta det. Återigen handlar det om att hålla 
sig till sanningen, säger Henrik Olinder.

Det sägs att sanningen är det första som 
dör i ett krig. Ett påstående han till viss del 
håller med om. Skillnaden mellan en krigs-
situation och en olycka är dock väsentlig i ett 
avseende. Parallellt med den väpnade kon-
flikten pågår också kampen om att ta kom-

Estoniakatastrofen. Politiskt 
misslyckande från början, som 
sedan följde med under lång 
tid och upprepades då vissa ut-
redningar gav motsägelsefulla 
besked. Stora kommunikations-
insatser krävdes under lång tid 
efter katastrofen och behövs till 
viss del fortfarande.
  
Tsunamin 2004. Ett politiskt 
misslyckande av stora mått. 
Resebranschen lyckades bra. 
Kommunikationsmässigt blev 
hanteringen bättre efter en tid 
då stora resurser sattes in.  
 
Mordet på Olof Palme. När den 
första förvirringen lagt sig höll 

Hans Holmér show under lång 
tid, vilket sedan ledde till en 
stor och djup förtroendekris för 
polisen och utredningen. En kris 
som inte är över ännu. Lärdo-
men var viktig när mordet på 
Anna Lindh inträffade – att inte 
upprepa misstagen. 
 
Mordet på Anna Lindh. Inledan-
de tydlighet från polisledningen 
med rikspolischefen i spetsen, 
som sedan lämnade över till 
ansvariga utredare. Den poli-
tiska hanteringen av tillkänna-
givandet kunde gått snabbare. 
Det handlade om en av landets 
högsta befattningshavare och 
då har medborgarna rätt att få 

veta snabbt. Läkarnas presskon-
ferens var under all kritik och 
obegriplig för dem som inte var 
vana vid facktermer. Skapade 
mer förvirring än klarhet.
 
Orkanen Gudrun. Människor 
förstod nog att de skulle stanna 
inomhus och lyssna på radion, 
som var informationsbäraren 
under en tid. Myndigheterna 
nådde ut med information på 
det viset. Svårigheten var gi-
vetvis för dem som inte hade el 
och fungerande telefon. Många 
fick vänta i fordon och tåg. I det 
stora hela fungerade kommuni-
kationen på ett bra sätt. 

mandot över informationsflödet där lögnen 
är en ingrediens. Det handlar om att nå ut 
med den typ av upplysningar som gagnar den 
egna sidans krigsansträngningar.

– Så behöver det nödvändigtvis inte vara 
vid en annan krissituation, även om det kan 
finnas olika intressen som vill styra infor-
mationen åt något håll. Men sanningen kan 
lätt bli till sannolikhet vid en krissituation. 
Därför är det mycket viktigt att ha kritiska 
medborgare som ifrågasätter och bemöter 
den information som kommer, menar Hen-
rik Olinder.

Han tycker att svenska myndigheter blivit 
och blir allt bättre på krisinformation. Blickar 
han tillbaka kan han peka på skräckexempel 
som borde hanterats helt annorlunda. Som 
exempelvis tsunamikatastrofen 2004 och ol-
jeutsläppet i Mexikanska golfen i fjol.

– I det första fallet var Göran Persson 
osynlig i ett dygn och utrikesminister Laila 
Freivalds gick på teater, vilket resulterade i 
att en resebyrå hanterade en stor del av infor-
mationsflödet. Något som är ganska absurt. 
I samband med oljeutsläppet var de drygt 
50 dagarnas tystnad från BP:s sida rent av 
pinsam. Att styrelseordförande Carl-Henric 
Svanberg till slut blir kallad till kvartssamtal 
med USA:s president och därefter talar om 
”the small people”, ökade knappast trovär-
digheten. l

Henrik Olinder betygsätter ansvarigas kriskommunikation vid fem allvarliga händelser: 

henrik olinder tycker att svenska myndigheter har 
blivit bättre på krisinformation.

på Galärkyrkogården på 
djurgården ligger minnes-
platsen över de 852 om-
komna i estoniakatastrofen. 
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Under senare år har Södertälje kommun fått 
ställa in planerade krisövningar till förmån 
för skarpa lägen och verkliga krishändelser. 
Som en av de första kommunerna i landet 
startade man nyligen sociala insatsgrupper.  

Första gången är han på besök i ett brådskande 
försäkringsärende. Andra gången har han ryckt 
ut till Hovsjö där det brinner i ett radhusområde. 
Tredje gången har han tid att pratas vid – säker-
hetschefen Sven Tillman.

– Speciellt för oss är att vårt geografiska läge gör 
att vi kan drabbas av nästan allting – vi har kust-
sträckor, en kanal som går rakt genom stan med 
stora fartyg och både motorväg och järnväg som 
passerar. Därtill har vi haft tendens till social oro 
i något område och en organiserad kriminalitet 
som skapar oro. Därför har vi blivit tvingade att 
träna krishantering under skarpa förhållanden ett 
flertal gånger de senaste åren.

checklista nödvändig
Det viktigaste i krisberedskap är att man tänkt på 
händelsen i förväg och har en plan, understryker 
han. Vilka ska man samla om det inträffar en kris?

– Min erfarenhet är att ju mer inövad en grupp 
är, desto mindre behöver den krisplanen. Men det 
kan ju vara semestertid när något händer, så en 
checklista för ett första uppstartsmöte är nödvän-
digt att ha, och uppdaterade larmlistor. Det är 
viktigt att man har förberett så att krisledningen 

kan starta snabbt, snabba åtgärder minskar kon-
sekvenserna av krisen. 

– Vi har en liten ledningsgrupp som alltid är 
inblandad, därutöver formar vi krisgruppen uti-
från vad som hänt. Vi har även startat en så kal-
lad TiB-tjänst, tjänsteman i beredskap. Genom den 
finns det alltid en ingång till kommunen för att vi 
snabbt ska få information om något allvarligt hänt, 
och kunna sätta igång krisledning eller POSOM-
grupp (Psykiskt och socialt omhändertagande) om 
det behövs. 

Information blir viktigare och viktigare, kon-
staterar Sven Tillman. Det gäller att gå ut med ett 
enat budskap i samarbete med räddningstjänst och 
polis, fundera på målgrupp och lämpliga informa-
tionskanaler. Och ibland är det bra att gå utanför 
gängse kanaler.

– Vid branden i Hovsjö tog vd:n för vårt fastig-
hetsbolag in all personal, som efter information 
gick runt i området och pratade med människor. 
Kanske någon hade blivit chockad och irrade runt? 
Och när vi hade problem med vattnet i ett om-
råde gick också fastighetsbolagets personal ut och 
knackade dörr och la lappar i allas brevlådor.  

ökad trygghet
I Södertälje kommun har man vidgat begreppet 
krisberedskap till konkreta insatser för att öka 
tryggheten på längre sikt. Här kommer kommun-
strategen Roger Svanborg in.  

– Man kan kalla det förebyggande krisberedskap, 
säger han. Vi vaccinerar oss förhoppningsvis mot 
framtida händelser genom att på olika sätt arbeta 
med bilden av Södertälje lokalt. Dålig självbild är 
grogrund för problem, utanförskap och oroligheter. 

– Vi har en stor andel flyktingar, och har en mas-
siv invandring jämfört med andra kommuner. Det-
ta har skapat enorma utmaningar och det viktiga 
för oss nu är att jobba för att folk inte ska hamna 
i utanförskap. 

I kölvattnet på utanförskap följer barnfattig-
dom, ungdomsproblem och brottslighet, och allt 
sådant måste angripas vid roten, understryker Ro-
ger Svanborg. Det gäller att vara tidigt ute när det 
gäller ungdomsproblematik.

föreBygga kriminalitet
Som första kommun i landet startade Södertälje 
nyligen Sociala insatsgruppen där polisen, social-
tjänsten och skolan samarbetar för att förhindra 
att ungdomar dras in i kriminalitet. Arbetet ut-
går från utredningen ”Kriminella grupperingar 
– motverka rekrytering och underlätta avhopp” 
(SOU 2010:15).  

– Förutom denna satsning har vi förstärkt re-
surser på olika sätt i kommunen och vi är många 
som samarbetar – föräldrar genom nattvandringar, 
föreningar av olika slag, fastighetsägare och före-
tagare i olika stadsdelar. Och sedan förra året har 
vi satsat på att anställa trygghetssamordnare, som 
fungerar som en sammanhållande länk mellan 
alla som arbetar för en trygg miljö i bostadsom-
rådena. 

Allt detta ska leda till att det förhoppningsvis 
inte uppstår problem, säger Roger Svanborg.

– Att ”krisberedskap på längre sikt” kan leda till 
färre utryckningar redan i dag visar det faktum 
att vi inte hade ett spår av de ungdomsupplopp 
som varade under några veckor i både Uppsala och 
Malmö för ett och ett halvt år sedan. l

Ett återkommande populärt ämne att trä-
na är störningar i dricksvattenförsörjningen, 
berättar han. 

– Vattenledningar går sönder och när man 
lappar ihop dem är man rädd att det har kom-
mit in smuts i systemet. Så det här med att 
koka vattnet är sånt som dyker upp då och då 
i kommunerna. Inte bara i Östersund. 

Det som gör störningar i dricksvatten- och 
elförsörjningen särskilt komplicerade är att 
kommunen ansvarar för vård av sjuka och 
gamla människor och har hand om barn i 
barnomsorg och skola. Här måste därför 
fokus i första hand ligga när problem ska 
avhjälpas.

– Man tänker sällan på hur elberoende vårt 

samhälle är förrän något inträffar. Här gäller 
det verkligen att ha beredskap, liksom när 
det gäller elektroniska kommunikationer. 
Mycket är uppbyggt kring IT i dag, ta bara 
all viktig information som man inte kom-
mer åt vid avbrott, journaldata exempelvis. 
Det har vållat oss problem några gånger vid 
planerade avbrott trots att man vet att in-
formationen är tillgänglig igen efter ett par 
timmar.  

Moderna telefonisystem är sårbara, i syn-
nerhet som många organisationer liksom 
Vallentuna kommun köper telefonitjänster 
från en leverantör. 

– Vi har en telefon för allt, mobiltelefon 
och kontorstelefon, och upphör leverantö-

rens nät att fungera är vi väldigt utsatta. 
Därför har vi installerat telefonlinjer från en 
annan leverantör i vissa lokaler som en säker-
het. Och jag har två olika abonnemang. 

kritik efteråt
Som så många andra understryker Staffan 
Gröndahl vikten av information och kom-
munikation.

– Att informationsfrågor är centrala är 
nästan det enda som är gemensamt för alla 
typer av kriser. Och hur mycket man än job-
bar med det och hur noga man än tänker 
efter så kommer man att få kritik efteråt. Vi 
utser en talesperson utifrån aktuell funktion, 
men man ska ha klart för sig att media inte 

nöjer sig med att gå på presskonferens utan 
vill hitta sin egen vinkel och gärna prata med 
den som står ”på platsen”. Men vi försöker i 
alla krissammanhang att se media som en 
bra informationskanal.  

Vallentuna kommun har ett nära samar-
bete med frivilligorganisationer knutna till 
kommunens FRG-grupp. Den frivilliga resurs-
gruppen kallas in av kommunledningen när 
de ordinarie resurserna behöver förstärkas i 
utsatta lägen. 

– Gruppen har varit till stor hjälp. Senast 
vid en större brand i centrum då vi var tvung-
na att utrymma fastigheter, och när männis-
kor var tvungna att lämna sina hem i ett vil-
laområde som var utsatt för bombhot. l

”till skillnad från 
storstadsbor utgår 
man inte från att 
samhället ska hjälpa 
till med allt. 

staffan Gröndahl

>>

Vardagsproblem ger ständig träning
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Roger svanborg, kommunstrateg, och sven tillman, 
säkerhetschef, på stadshusets tak i södertälje.



Hoten mot 
Stockholmsregionen
Mycket komplex. och med flera lokala och regionala riskbilder. 
så kan man beskriva infrastrukturen i stockholmsregionen. 
Bland hot- och riskbilder kan nämnas följande.

Text: Sten Windén Foto: Ulf Lodin Illustration: Susanne Engman
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1. tunnelbanan: 
nätet har 110 km spår, varav 63 under jord. 
t-banan har en miljon resenärer per dygn.

2. petrokemiska anläggningar: 
oljedepåerna i stockholms hamn, oljehamnen 
i södertälje och raffinaderiet i nynäshamn. 

3. transporter av farligt gods: 
största delen är drivmedel från louddens oljehamn.  
en annan stor transportväg går från oljeraffinaderiet 
i nynäshamn. Mindre kvantiteter farliga gaser 
transporteras genom stockholm. 

4. Vattendrag: 
flera går genom stockholm. hösten 2000 steg vat-
tennivån och hotade att tränga ner i t-banan i Gamla 
stan. I januari 2007 var nivåskillnaden mellan saltsjön 
och Mälaren endast några få centimeter och avtapp-
ningen från Mälaren försvårades.

5. sjöfart: 
Inom stockholms sjötrafikområde rör sig cirka 40 stör-
re fartyg per dygn, främst passagerarfärjor, last- och 
tankfartyg. på sommaren ska en stor mängd fritidsbå-
tar i skärgården samsas om det begränsade utrymmet 
mellan öar, kobbar och skär med yrkestrafiken. 

6. flygplatser: 
på arlanda och Bromma görs det drygt 250 000 
starter och landningar per år. Bromma ligger nära 
tät bostadsbebyggelse.

7. försörjningstunnlar: 
Under storstockholm finns närmare 35 mil tunnlar. på 
sina håll med brännbar kabelisolering. ett riksintresse 
eftersom bland annat radio- och tv-sändningar, tele-
förbindelser, el-, vatten- och fjärrvärmeförsörjning kan 
påverkas av bränder och översvämningar i tunnlarna. 

8. terroristattentat/sabotage: 
huvudstaden drar till sig visst intresse och hotbilden 
kan snabbt ändras. exempelvis som följd av att sverige 
har militära styrkor i oroshärdar som afghanistan 
och libyen. 

9. Mälaren:
som dricksvattentäkt för drygt två miljoner 
människor där havsnivåhöjningen på sikt 
kan medföra saltvatteninträngning.

10. sevesoanläggningar: 
I länet finns 13 anläggningar som vid en allvarlig 
kemikalieolycka kan orsaka svåra skador på 
människor och miljö. 
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Utblick

Vårsolen skiner över kommunhuset i cen-
trala Ljungby. I parken bakom blommar snö-
droppar och krokus. Det är svårt att tro att 
man befinner sig i en stad som blivit syno-
nym med naturkatastrofer. 

Våren 2004 svämmade Lagan över alla sina 
bräddar. Och den följande vintern slog stor-
men Gudrun till med full orkanstyrka. Den 
ofattbara summan av cirka 250 miljoner träd 
bröts av eller fälldes i den största svenska na-
turkatastrofen i modern tid. Vintern 2007 
följde så stormen Per. En katastrof som blev 
mindre i omfattning eftersom så många träd 
redan var knäckta.

stormens öga
Ewa Sigfridsson och Roma Lundh, samord-
nare för psykologiskt och socialt omhänder-
tagande, är två personer som befunnit sig 
mitt i stormens öga.

– Då Gudrun drog in arbetade jag som 
distriktssköterska och befann mig på kom-
munens största äldreboende, Ljungsätra, 
som genast blev strömlöst. Jag förstod gan-
ska snart att det här inte var någon vanlig 
storm. Träden knäcktes och låg som i ett 
plockepinn, säger Roma Lundh.

Redan samma kväll, lördag, kontaktade 
hon chefen för socialtjänsten och ett impro-
viserat möte hölls hos räddningstjänsten. 
Elnätet hade slagits ut, liksom reservaggre-

Kombinationen vatten-
sjuk mark och vindar 
med orkanstyrka gjorde 
att mängder av träd 
fälldes. Uppskattningsvis 
stormfälldes 75 miljoner 
kubikmeter skog i Göta-
land. det motsvarar tre 
årsavverkningar. 

Sorg och solidaritet 
i Gudruns spår
spåren efter stormen Gudrun är fortfarande tydliga i de småländska 
skogarna. I ljungby kommun har man fortfarande den utdragna 
krishanteringen i färskt minne.

– omfattningen av katastrofen uppfattades inte av resten av landet. 
Knappt 200 000 människor var utan ström i Kronobergs län, säger 
utvecklingsledare ewa sigfridsson.
Text: Carina Järvenhag Foto: Jyrki Siikanen

gaten på äldreboenden, och stora delar av 
telekommunikationen.

– Först tog vi reda på var personalen be-
fann sig och meddelande hemtjänsten att 
ingen skulle ge sig ut i ovädret. De som redan 
var i tjänst fick sova över på jobbet. Personal 
på hembesök hämtade räddningstjänsten 
med bandvagnar, säger Roma Lundh.

På söndagen började man långsamt förstå 
omfattningen av katastrofen. Träd hade fällts 
över en yta som motsvarar 75 miljoner ku-
bikmeter skog. Vägar var oframkomliga. Tu-
sentals elledningar hade slitits av och totalt 
var drygt 700 000 människor i södra Sverige 
utan ström.

– Träden låg i staplar som var tre–fyra me-
ter höga över en yta som kunde vara 700–800 
meter lång. Så även om stormen hade bedar-
rat var situationen fortfarande akut, säger 
Ewa Sigfridsson.

På måndagen arrangerades en lednings-
grupp inom socialtjänsten som skulle samar-
beta med räddningstjänsten. Nyckelpersoner 
utsågs med ansvar för olika områden som 
transporter, evakuering och information. 
Ledningsgruppen träffades sedan dagligen så 
länge krisen varade. Alla insatser som rörde 
stormen fick också ett eget projektnummer 
så att inga verksamheter behövde oroa sig 
över kostnaderna.

– Kommunen var ganska väl förberedd in-

för en krissituation, även om omfattningen 
av Gudrun är svår att föreställa sig. Över-
svämningen av Lagan året innan kan man 
i efterhand nästan se som en generalrepeti-
tion, säger Ewa Sigfridsson, som ansvarade 
för informationen under Gudrun.

Roma Lundh säger att den mentala förbe-
redelsen är oerhört viktig för att krisstödet 
ska fungera. Att föreställa sig olika scenarier 
och reaktioner gör att man kan vara flexibel 
om en katastrof väl inträffar.

– Alla reagerar olika under och efter en 

kris. En del blir arga, andra blir apatiska. Man 
måste möta alla där de befinner sig med res-
pekt och empati. I fallet med Gudrun var det 
enkelt med inlevelseförmågan eftersom per-
sonalen själva var drabbade, säger hon.

miste livet
Personliga tragedier följde i Gudruns spår. 
En kvinna dog under själva stormen, men 
det följde också arbetsplatsolyckor och själv-
mord. Minst 14 människor miste livet som en 
direkt följd av katastrofen.

FO
TO

: M
AR

K 
EA

RT
H

Y/
SC

AN
PI

X

>>

– Skogsägare fick inte bara se sitt livsverk 
raserat, utan flera generationers livsverk, sä-
ger Roma Lundh.

En prioriterad åtgärd för socialtjänsten var 
att lokalisera alla i behov av vård. Med hjälp 
av kartor och tillsammans med räddnings-
tjänst och hemvärnet sökte kommunen upp 
alla personer över 70 år.

– Vi upptäckte att de flesta inte ville bli 
evakuerade, säger Ewa Sigfridsson. Man ville 
vara kvar i sitt hus. Om man bor isolerat är 
man van att klara sig själv, att elda i vedspi-

– Jag var distriktssköter-
ska och befann mig på 
kommunens största äld-
reboende när stormen 
drog in, berättar Roma 
lundh, samordnare för 
psykologiskt och socialt 
omhändertagande. 

– det är svårt att 
föreställa sig omfatt-
ningen av Gudrun, säger 
utvecklingsledaren ewa 
sigfridsson. 

”träden låg i staplar som 
var tre–fyra meter höga 
över en yta som kunde 
vara 700–800 meter lång, 
säger ewa sigfridsson.

linnea (linnea borealis), smålands 
landskapsblomma är låg till växten 
och trivs väl i barrskog.
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FAKTA Värsta stormen på 100 år

•  Stormen Gudrun drog in på kvällen den 
 8 januari 2005 med vindbyar av orkanstyrka.
• På några timmar orsakades de värsta 
 skogsskadorna på 100 år.
•  30 000 kilometer ledningsnät skadades,  
 varav omkring nio procent så svårt att det  
 krävdes komplett nybyggnation.
•  20 dygn efter stormen var fortfarande över  
 12 000 kunder utan el. För vissa varade 
 avbrottet i hela 45 dagar.
•  Kostnaderna för katastrofen har varit 
 enorma. Bara de materiella skadorna 
 uppskattas till 21,5 miljarder kronor.

tips från ljungby
•  Det krävs en sammansvetsad och flexibel  
 ledningsgrupp.
•  Samverkan och kommunikation krävs 
 mellan flera aktörer; räddningstjänst, 
 länsstyrelsen, landstinget, räddningstjänst,  
 tele- och elleverantörer.
•  Använd många kanaler för att sprida   
 information – till exempel, radio, tidningar,  
 flygblad och stormöten i alla byar.
•  Skapa ett projektnummer för alla kostnader.
•  Ett nummer, krisam, dit allmänheten 
 kan ringa och som alla kommuner delar  
 ansvaret för.

sen och tända stearinljus. 
Solidariteten som följde i Gudruns spår 

var också stark. På stormnatten öppnade 
många sina hem för strandsatta bilister. De 
som snabbt fick tillbaka strömmen bjöd se-
dan in andra i värmen. Kommunen öppnade 
upp idrotts- och simhallar, och så småning-
om även skolor, för tvätt och bad.

– Alla ställde upp för varandra. Jag tror 
man är mer benägen att hjälpa varandra i en 
mindre ort, där alla känner alla, säger Ewa 
Sigfridsson. 

utdragen krishantering
Speciellt med Gudrun var den utdragna kris-
hanteringen. Många var strömlösa i fem–sex 
veckor. Personalen blev till slut utmattad.

– Vi fick ta hjälp av frivilliga som lotta-
kåren, bilkårister och hemvärnet. Det kan 
vara svårt att hålla engagemanget uppe när 
man själv fått strömmen tillbaka och tycker 
att livet återvänt till det normala, säger Ewa 
Sigfridsson.

När sedan stormen Per slog till två år 
senare hade kommunen en väl intrimmad 
krisorganisation. Däremot märktes direkt att 
allmänheten var mycket mindre tålmodig.

– Det ställdes helt andra och ibland orim-
liga krav på vad kommunen skulle ställa upp 
med, till exempel att alla skulle få gasolkök. 
Elleverantören Eon hade lärt sin läxa efter 
Gudrun. De skickade hit folk direkt och gick 

ut med information på sin hemsida när 
strömmen skulle komma tillbaka till olika 
ställen. Telia hade däremot inte lärt sig nå-
got, säger Ewa Sigfridsson.

Flexibilitet, dokumentation och kommu-
nikation är, enligt Roma Lundh och Ewa 
Sigfridsson, avgörande för att få krishante-
ringen att fungera.

– Ledningsgruppens inställning var hela 
tiden att vi löser problemen först, kostna-
derna och administration får vi ta sedan, 
säger Ewa Sigfridsson.

Roma Lundh nickar instämmer.
– Du måste göra en snabb riskbedömning 

och fatta dina beslut utifrån det. Vad gör 
man med någon som bor isolerat i skogen 
och behöver en insulinspruta? Mitt råd blir 
att gå in och be grannen om hjälp eftersom 
sprutan är livsnödvändig. Du kan inte vara 
en regelryttare mitt under en katastrof, sä-
ger Roma Lundh.

Och fortfarande är spåren efter stormen 
tydliga i skogarna runtomkring Ljungby. 
Överallt syns stora kalhyggen. Mellan rot-
vältor, ris och stubbar sticker ljusgröna, ny-
satta granplantor upp. Först i år blir det sista 
stormfällda timret uppsågat.

– Hela det småländska landskapet är     
förändrat. Stormen är något som vi fortfa-
rande påminns om varje dag, säger Roma 
Lundh. l

Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

Hur kommer klimatförändringar att påverka Botkyrka kommun? Det har kommunen 
analyserat och går nu vidare med konkreta uppdrag åt flera nämnder.

– Vi vill ha beredskap, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande. 

Botkyrka får hederspris
för klimatarbete

Botkyrka är en av få kommuner som har 
tagit fram en klimat- och sårbarhetsanalys. 
Svenska Miljöinstitutet har gjort rapporten 
som beskriver hur bland annat bebyggelse, 
vägar, vatten och avlopp kan komma att på-
verkas av ökad nederbörd, höjda vattennivåer 
i sjöarna, ökad temperatur, ras och skred. 

– Utifrån rapporten har vi gett fyra aktö-
rer ett antal tydliga uppdrag, säger Katarina 
Berggren. Det är kommunstyrelsen, sam-
hällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden 
och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det 
handlar helt enkelt om hur hela den kommu-
nala organisationen ska se på sina respektive 
ansvarsområden. 

lång vattenlinje
Från hennes rum på kommunhusets fjärde 
våning ser man Tullingesjön.

– Vi har en väldigt lång vattenlinje i kom-
munen, säger hon. Den stora utmaningen 
är Mälaren och den nivåskillnad som prog-
nostiseras där. Ombyggnaden av Slussen är 
otroligt viktig, och vi måste utgå från att den 
blir av. 

Kommunen har två stora sjöar med avflö-
den till Mälaren – Albysjön och Tullingesjön 
– och viss bebyggelse i närheten av stränder-
na, liksom längs stranden till Mälaren.

– Människor vill bo nära vatten, och vi vet 
att vattennära boende ökar vår kommuns att-
raktivitet. Vi ser en potential här, som vi vill 
ta vara på. Men vi måste ha de här analyserna 

som grund så att vi inte gör några tokigheter 
när det gäller vattennivåerna. 

Kommunen har en idé som man inte rik-
tigt kommit till skott med, säger hon. Det är 
boende på vattnet i form av Aquavillor. 

– Vi har en upparbetad kontakt med fö-
retaget, och de skulle säkert kunna hantera 
detta med höjdskillnader på ett bra sätt. 
Boende på vattnet skulle kunna vara ett bra 
komplement till våra bostadsområden. Inte 
minst i Alby, Fittja och kanske Slagsta där vi 
behöver komplettera med villabebyggelse. 

Katarina Berggren berättar att man nyli-

gen hade en genomgång av hur ökade tempe-
raturer påverkar människor. Med de senaste 
årens kalla vintrar kan man lätt tro att kylan 
är den stora utmaningen, säger hon, men det 
är värmeböljor. 

värmeBöljor väntas
Värmeböljan i Europa sommaren 2003 
krävde 35 000–50 000 dödsoffer, siffrorna 
varierar. Erfarenheterna därifrån gjorde att 
värmeböljan 2007, som anses vara en av de 
mest extrema i Europa, inte krävde dödsof-
fer i samma utsträckning. Rekordvärmen gav 

– Vi har väldigt lång vattenlinje i kommunen. den stora 
utmaningen är Mälaren och den nivåskillnad som 
prognostiseras där, säger Katarina Berggren, 
kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. 

>>

spåren av Gudrun är tydliga i skogarna i ljungby 
kommun. Vissa rotvältor är enorma och kan 
utgöra en stor risk när de ska tas om hand.



Efterfrågan på biogas överstiger tillgången med råge i 
Stockholmsregionen. Nyligen samlade Kommunförbundet 
Stockholms Län, KSL, politikerna till ett seminarium för att 
få fart på insamling av matavfall och produktion av biogas.  
Text: Ingela Ström Foto: Jurki Siikanen och Ulf Lodin Illustration: Susanne Engman
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att råvaran finns. Eftersom kommunerna 
har monopol på avfallshanteringen så ligger 
alltså initiativet hos politikerna. 

Matavfall utgör tillsammans med avlopps-
slam de främsta råvarorna för biogasproduk-
tion i Stockholms län. Medan avloppsslam-
met är så gott som fullt utnyttjat i dag har 
insamlingen av matavfall släpat efter, med 
undantag för några kommuner som tidigt 
förstod potentialen och miljönyttan: mins-
kade utsläpp av CO2 och andra avgaser som 

Kraftsamling för biogasen

om viljan finns är det inga problem 
att samla in hushållens matavfall. 
Många konsumenter är positiva.

”det krävs kanske inte 
ökade resurser, men ut-
bildning och kompetens-
utveckling för att klara 
klimatförändringarna  
så bra som möjligt, 
säger Katarina Berggren. 

fossilt bränsle ger, återföring av växtnäring 
genom biogödsel, omhändertagande av re-
sursen matavfall och hur detta samspelar 
med klimat- och miljömålen. 

 Av de 230 000 ton matavfall som produ-
ceras i länet samlades endast 12 500 ton in, 
eller 5 procent, år 2009. Under 2010 fördubb-
lades den insamlade mängden matavfall en-
ligt preliminära siffror. Men jämfört med det 
nationella – och regionala – miljömålet på 35 
procent år 2010 är ökningen blygsam. 

södertälje Bäst
Av länets 26 kommuner plus Håbo är sju 
igång med att samla in matavfall, fyra har 
just startat, sju kommer att starta 2011 och 
tre 2012. I sex kommuner har diskussioner 
om insamling påbörjats men ännu har inga 
beslut tagits. 

Bäst på att samla in matavfall 2009 var 
Södertälje kommun med 39 kilo per person, 
Sollentuna med 25,7 kilo, Sigtuna med 14,7 
kilo och Järfälla med 7,3 kilo per person. 

I dag är bristen på biogas tydlig i regio-
nen och köerna till tankställena är långa. I 
första hand bussar och sopbilar, men också 
alltfler taxibolag och privatpersoner efterfrå-
gar biogas. Förbrukningen år 2010 var cirka 
13 miljoner kubikmeter i regionen, medan 
prognosen för efterfrågan ligger på 35–40 

miljoner kubikmeter per år framemot år 
2015–2020.

Det finns ett stort behov av att långt mer 
matavfall samlas in, konstaterade konsul-
terna Daina Millers-Dahlsjö, Sweco, och Ka-
tarina Starberg, WSP, som gav en förhandstitt 
i rapporten ”Ökad matavfallsinsamling för 
ökad biogasproduktion i Stockholms län”. 
I dag bygger gasanvändningen i Stockholm 
på gas från andra regioner. Därmed missar 
man dels matavfall som en god råvara, dels 
möjligheten för fler företag att etablera lön-
samma verksamheter i länet.    

Insamlingen av matavfall från restaurang-
er, storkök, torghandel och livsmedelshandel 
räcker inte för att tillfredsställa behovet av 
biogas. Matavfall från hushållen måste till. I 
de flesta kommuner utgör hushållens mat-

avfall den största delen av det totala matav-
fallet. 

Rapporten understryker att politikerna 
har bollen, att det finns många goda exempel 
att inspireras av för att komma igång med in-
samlingen av matavfall och att erfarenheten 
visar att fastighetsägare är villiga att sortera 
om de får bra information. Det finns en upp-
sjö av tekniska system för insamlande och 
det finns aktörer på marknaden så att kom-
munerna inte behöver ta ansvar hela vägen 
fram till rötanläggningen. 

Många kommuninvånare, fastighetsägare 
och verksamheter efterfrågar en möjlighet 
att vara med och bidra till miljön genom 
att sortera matavfall för biogasproduktion. 
Fönstret är öppet, som de båda konsulterna 
bakom KSL:s rapport uttryckte saken. Så det 
gäller att komma igång. Ser producenterna 
av biogas att råvara saknas ger de sig iväg 
någon annanstans. l

extrem torka i vissa områden och rekord-
stora regnmängder och översvämningar i 
andra.

– Krishanteringen kopplad till klimat-
förändringen och värmeperioderna är en 
utmaning. När vi bygger särskilda boenden 
för äldre måste vi exempelvis tänka på att 
det ska finnas skuggiga miljöer i anslutning 
till byggnaderna. Och även hitta någon 
form av rum med lägre temperatur där man 
kan få svalka. Äldre är en riskgrupp när det 
gäller extrem värme. 

Här är GIS-verktyget en jättebra hjälp, 
säger hon. Genom att ta ut aktuella kartor 
kan man se var människor i riskgruppen 
bor och göra hembesök hos de som kan be-
höva extra tillsyn vid värmeböljor. (Läs om 
GIS på sidan 20.)

klimatsamordnare
Botkyrka fick ett av hedersprisen i Världsna-
turfonden WWF:s utmaning ”World Hour 
Challenge 2011”. 

– Vi blev jätteglada, säger Katarina Berg-
gren. Vi fick bland annat uppskattning 
för att vi anställt en klimatsamordnare 
som jobbar mycket gentemot kommun-
invånarna för att uppmuntra till att vara 
klimatsmart i vardagen. Vi har engagerat 
”klimatfamiljer” i olika slags boenden för 
att visa hur man genom enkla förändringar 
i livsstilen kan minska koldioxidutsläpp. 
Det handlar om att jobba i det lilla för att 
påverka i det stora. l

Efter år av diskussioner är alla i dag över-
ens om att matavfall bör bli biogas till for-
donsbränsle, konstaterade Anders Ekegren 
inledningsvis. Varpå han direkt uppmanade 
de samlade politikerna att sätta igång: ”Börja 
samla in så löser sig resten.” 

Som ordförande i KSL:s samhällsbyggnads-
beredning betonade han att det finns många 
företag som är intresserade av att sätta igång 
biogasproduktionen, utöver de som redan är 
igång. Men för att våga satsa måste de veta 

Många bussar i regionen kör på biogas från matavfall. 
det sparar miljön och minskar sopberget.
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Rapporter & utskottsbeslut

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet och Miljö- och skärgårdsberedningen bevakar sys-
tematiskt, med stöd av Regionplanekontoret, utvecklingen i regionen och omvärlden. Utskottet 
och beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och i Mälarregionen. Utskottet 
har nio ledamöter och nio ersättare och sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har 
nio ledamöter och sammanträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och hand-
lingar kopplade till utskottets och beredningens arbete. I Regionplanekontorets rapportserie 
presenteras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer för 
regionens utveckling. De flesta rapporterna är framtagna av forskare, utredare, analytiker och 
konsulter på uppdrag av Regionplanekontoret. På www.regionplanekontoret.sll.se/publikationer 
finns möjlighet att ladda hem digitala versioner eller beställa en rapport.

Bornsjökilen rymmer stora skogs- och kulturlandskap och många fridfulla områden.

Programsamråd för 
Loviseberg i Huddinge
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GIS gör framtidens
planering lättare

Regionplanekontoret har använt sig av GIS 
(datorbaserat geografiskt informationssys-
tem) när man tagit fram kartorna till RUFS 
2010. Nu görs alltså informationen tillgäng-
lig för alla.

– Nu finns GIS-skikten åtkomliga. Det krävs 
dock att du har ett särskilt GIS-program för 
att kunna använda informationen, säger He-
lena Näsström.

GIS är ett datorbaserat informationssystem 
med funktioner för inmatning, bearbetning, 
lagring, analys och presentation av geografis-
ka data. Informationen är lagrad i databaser 
och finns tillgänglig i olika skikt. 

Ett skikt är ett lager med information om 
en viss typ av objekt, till exempel bryggor, 
vägar, vattendrag, bebyggelse, vegetation och 
fastighetsgränser. Skikten läggs på varandra 
med en bakgrundskarta i botten. Sedan är 

Regionplanekontoret lanserar en ny tjänst som gör det möjligt att ladda ner 
GIS-skikt som innehåller olika typer  av geografisk information. 

– Det här är viktigt i kommunernas planering och för att göra simuleringar                       
inför olika scenarier, säger Helena Näsström, ansvarig på Regionplanekontoret.

2010  • 3  Stadsutberedning och regionala 
 stadskärnor
2010  • 2  Förtätning och utglesning 
 i Stockholmsregionen 1940–2005
2011   • 1  Kvällsekonomi 
2010  • 7  Eftersvalsundersökning
2010  • 6  Män och kvinnor i utbildning 
 och arbete
2010  • 5  RUFS 2010 
2010  • 4  Skärgårdspolitiskt program
2010  • 3  Regionala skillnader i boende-  
 förhållanden
2010  • 2  Mötesplatser i Stockholmsregionen  
2010  • 1  Utställningsutlåtande RUFS 2010
2009 • 11  Samspelet
2009 • 10  Unga röster i skärgården
2009 • 9  Stockholmsregionen som 
 kunskapsregion
2009 • 8  Tätare Stockholm      
2009 • 7  Bebyggelsens mosaik
2009 • 6  Samrådsredogörelsen RUFS      
2009 • 5  Stockholm – en attraktiv region för  
 internationella experter
2009 • 4  Klimatförändringar – dags att 
 anpassa sig?
2009 • 3  Stockholmsöverenskommelsen 
 – en första uppföljning
2009 • 2  Arbetsplatsernas lokalisering 
 i Stockholms län
2009 • 1  Regionala stadskärnor
2008 • 15  Delregional utvecklingsplan för  
 Stockholms kust och skärgård
2008 • 14 Socialt kapital i regional
   utvecklingsplanering
Info    Ökad innovationskraft – slutrapport
2008 • 4  från projektet Innovationsplats
   Stockholm-Uppsala
2008 •  13 Framtidens transportsystem – under-
   lag till arbetet med en ny regional
   utvecklingsplan – RUFS 2010
2008 •  12 Energiförsörjningen
   i Stockholmsregionen
2008 •  11 Hållbarhetsperspektiv i regional
   utvecklingsplanering
2008 •  10 Livsstilar och konsumtionsmönster
   i Stockholmsregionen – ett regionalt
   utvecklingsperspektiv
2008 • 9 Grönstruktur och landskap i regional
   utvecklingsplanering
2008 • 8 Branschanalys för Stockholms län
2008 • 7 Bostäder i framtidens Stockholm
2008 • 6 Öppnare storstäder
2008 • 5 Invånarnas värderingar
   i Stockholm-Mälarregionen
   

Rapporter från 2008 till 2011: 

Landstinget har genom Tillväxt- och regi-
onplaneutskottet antagit ett yttrande över 
programsamråd för Loviseberg, Huddinge 
kommun. Landstinget konstaterar att pro-
grammet inte ligger i linje med RUFS 2010 
eftersom föreslaget verksamhetsområde lig-
ger i Bornsjökilen. Landstinget är inte berett 
att bedöma planområdets lämplighet för fö-

reslagen lokalisering, bland annat mot bak-
grund av programområdets strategiska läge, 
kopplingen till flera andra utbyggnadspro-
jekt samt att området ligger i Bornsjökilen. 
Dock stödjer landstinget kommunens beslut 
att göra en miljöbedömning och miljökon-
sekvensbeskrivning tidigt i planprocessen.
(MP) anmälde en reservation. >>
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•  Kartorna finns på: 
 www.regionplanekontoret.sll.se/rufskartor.
•  För att använda kartorna krävs ett 
 medgivande från Regionplanekontoret
 samt från Lantmäteriet, som står för 
 bakgrundsdata.  
•  Vid publicering ska Regionplanekontoret
 och ”Regional Utvecklingsplan för 
 Stockholmsregionen – RUFS 2010” anges
 som källa.
•  Skikten är anpassade efter Lantmäteriets
 Terrängkarta 2008.
•  Skikten är generaliserade och anpassade 
 för att visas i skala 1:150 000 och uppåt.

FAKTA GIS-skikten i RUFS 2010

det bara att göra olika simuleringar och sce-
narier som kan vara avgörande inför olika 
beslut. 

analyser i rufs
Exempel där Regionplanekontoret har an-
vänt sig av GIS-analyser i arbetet med RUFS 
2010 är rapporterna ”Livsstilar och konsum-
tionsmönster” och ”Grönstruktur och land-
skap”, 

– I RUFS finns till exempel vår vision om 
gröna kilar genom hela Stockholm. Genom 
att använda GIS-skikt kan berörda kommu-

ner göra en analys av sin tillgänglighet till 
grönområden, vatten och tysta områden, 
säger Helena Näsström.

Målgruppen för den nya tjänsten är stor. 
Förutom kommuner kan användare också 
vara länsstyrelser, räddningstjänsten samt 
personer inom forskning, miljöområdet och 
all form av planeringsarbete.

– Eftersom tjänsten är alldeles ny vet vi 
ännu inget om antalet användare, men för-
hoppningen är att jobbet blir lättare och smi-
digare för många, säger Helena Näsström. l

Text: Carina Järvenhag Foto: Ulf Lodin

helena näsström, ansvarig för 
GIs-verktyget på Regionplanekontoret.
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Landstinget har genom Tillväxt- och region-
planeringsutskottet antagit ett yttrande över 
slutbetänkandet ”Planering på djupet – fysisk 
planering av havet”. 

Landstinget instämmer i utredningens 
förslag att en fysisk havsplanering behövs. 
Men i utredningen saknas den regionala 
nivån nästan helt, vilket riskerar att skapa 
problem med samordning och samverkan, 
menar landstinget i sitt yttrande. 

Vidare ställer sig landstinget avvisande 
till förslaget att havsplanernas bestämmel-
ser ska vara bindande i de geografiska om-
råden där de överlappar kommunernas ter-
ritorium.  Havsplanerna bör vara vägledande 
för efterföljande beslut som översiktsplaner 
är enligt plan- och bygglagen i dag, menar 
landstinget. 

Landstinget tycker inte heller att riksintres-
senas avvägning mot varandra ska fastslås i 
havsplanerna. Slutligen stödjer landstinget 
utredningens slutsats att det behövs medel 
för kunskapsuppbyggnad, och ser möjlig-
heter med att den regionala utvecklingspla-
neringen kan bidra till mellankommunala 
processer kring havsplanering.

fysisk planering av havet

Stockholms stad har presenterat 
ett program för Albanoområdet 
i stadsdelen Norra Djurgården i 
Stockholms stad. Landstinget har 
genom Tillväxt- och regionplane-
ringsutskottet antagit ett yttran-
de över programmet. Landstinget 
anser att den föreslagna inrikt-
ningen för Albanoområdet totalt 
sett är väl avvägd.  

Vidare anser man att förstärkt 

kollektivtrafik i första hand bör 
inriktas på sådana trafikslag som 
redan finns, till exempel buss, 
tunnelbana eller Roslagsbanan. 
På kort sikt menar landstinget att 
förstärkt busstrafik är en lämplig 
lösning medan det kan behövas 
ytterligare tunnelbanekapacitet 
över Saltsjö-Mälarsnittet på lång 
sikt.
(MP) anmälde en reservation.

program för albanoområdet i stockholms stad

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet har 
godkänt preciserad inriktning för landsting-
ets arbete med tillväxt och regionplanering. 
I inriktningen slås fast att arbetet ska full-
följas genom ett processorienterat arbetssätt 
där den kontinuerliga RUFS-processen utgör 
huvudprocessen. Inom huvudprocessen drivs 
fem delprocesser. Under år 2011 ligger tyngd-
punkten på målinriktat genomförande och 
lärande uppföljning.
(S) lämnade ett särskilt uttalande.
(V) lämnade ett ersättaryttrande.

preciserad inriktning för arbetet 
inom tillväxt- och regionplanering

Ett yttrande över utställningsförslag till 
översiktsplan för Upplands-Bro kommun 
har antagits av Tillväxt- och regionplane-
ringsutskottet.  

Landstinget är övervägande positivt till 
förslaget och menar att det ligger i huvud-
sak i linje med planeringsmål och åtagan-
den i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010. Landsting-
et efterlyser dock ett antal förtydliganden. 

Översiktsplanen är till stora delar en 
markanvändningsplan och därför menar 
landstinget att kommunen skulle kunna 

överväga att lyfta fram förutsättningar och 
ambitioner för social, ekonomisk och kul-
turell utveckling. 

Vidare vill landstinget betona betydelsen 
av att prioritera exploatering och förtätning 
i anslutning till pendeltågsstationerna och 
i goda kollektivtrafiklägen. Landstinget ser 
också positivt på att förtydliganden har skett 
om var det är viktigt att gröna samband be-
hålls, men efterlyser en komplettering av 
det gröna svaga samband över Stäkshalvön 
som redovisas i RUFS 2010. Landstinget stöd-
jer planens förslag till nya naturreservat. 

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun

lejondals slott i Bro är ett av sveriges yngsta och stod färdigt 1892. 

Roslagsbanan är ett trafikslag 
som bör förstärkas.

Landstinget har genom Tillväxt- 
och regionplaneringsutskottet 
yttrat sig över en remiss om 
planprogram för kraftvärmean-
läggning med mera i Högbytorp, 
Upplands-Bro kommun. 

Landstinget menar att försla-
get till en ny kraftvärmeanlägg-
ning kombinerad med en biogas-
anläggning ligger väl i linje med 
RUFS 2010. Vidare konstaterar 
man att det är positivt att mindre 
och äldre värmeanläggningar er-
sätts med ett kraftvärmeverk och 
samordnas i ett större, robustare 
delregionalt system. 

Landstinget ser positivt på pla-

nerad biogasproduktion och kon-
staterar att anläggningens stor-
lek väl svarar mot det behov som 
identifierats. Landstinget anser 
vidare att det är av största vikt att 
det industrispår som nämns i ut-
redningen även fortsättningsvis 
behandlas i planeringen.

upplands-väsBy

programplan för högbytorp, Upplands-Bro kommun

Landstinget har genom Tillväxt- och regi-
onplaneringsutskottet antagit ett yttrande 
över fördjupad översiktsplan Sydost i Upp-
lands Väsby kommun. Landstinget pekar på 
att det aktuella planområdet ligger utanför 
den regionala stadsbygd som regional ut-
vecklingsplan, RUFS 2010, redovisar. 

En större exploatering av området är 
därmed inte i linje med RUFS 2010, och 
skulle motverka utvecklingen av en tät, väl 

sammanhållen och kollektivtrafikanpas-
sad bebyggelsestruktur. Landstinget menar 
att det snarare skulle innebära en risk för 
fragmentisering av grönstrukturen och en 
utspridning av bebyggelsestrukturen. 

Landstinget anser att det är viktigt att be-
döma konsekvenserna för grönkilens värden 
och kvaliteter i ett helhetsperspektiv så att 
de sammantagna effekterna uppmärksam-
mas.

Översiktsplan för sydost, Upplands Väsby kommun

Vattentornet i nacka kommun syns vida omkring.

Nacka kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts-
plan som har skickats ut på samråd. Planen ska vara vägle-
dande för kommunens framtida utveckling. Kommunens 
vision ”öppenhet och mångfald” ska genomsyra planarbe-
tet och den färdiga planen. 

Landstinget har genom Tillväxt- och regionplanerings-
utskottet antagit ett yttrande över översiktsplanen. Lands-
tinget ser positivt på synsättet med ett regionalt tänkande 
i planeringen och menar att förslaget till översiktsplane-
ring har en stark koppling till Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2010. 

Vidare framhåller landstinget att kommunen tar sitt 
regionala ansvar för den bostadsbrist som råder i Stock-
holmsregionen.  Man pekar på att det är i linje med RUFS 
2010 att så mycket av bebyggelsen förläggs i de delar av 
kommunen som ingår i den centrala stadskärnan.  

Landstinget efterfrågar dock en diskussion kring klimat-
anpassningsfrågor, och saknar en diskussion kring energi-
frågor kopplat till bebyggelse.
(S) lämnade en reservation.
(MP) lämnade ett särskilt uttalande.
(V) lämnade ett ersättaryttrande.

Översiktsplan för nacka kommun
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Sista sidan

– Jag är inte speciellt orolig för att vi inte ska klara oss med mindre 
service, det är bara att titta på hur folk lever i andra delar av världen. 
Men det är bra att vara medveten om sårbarheten i vårt högteknolo-
giska samhälle. Och ta lite mer ansvar för sig själv. Inte ge sig ut i bil 
i lågskor och utan vantar och mössa när det varnats för snöoväder 
till exempel. Man måste ta hänsyn till andra, räddningsmanskapet 
kanske behövs till annat. Blir det kris måste samhället i första hand 
ta hand om de som har det svårast ställt. 
– Men det är intressant att se hur snabbt vi glömmer, jag blir lika 
ställd inför första snön och halkan varje år. l

Vad tänker du på när man talar om krisberedskap? 
– Att man ska förbereda sig så mycket som möjligt för att minimera 
risker och eliminera problem. 

Vilken krisberedskap har du inför dina äventyr?
– Först gör jag någon slags riskbedömning. Sedan förbereder jag mig 
på det värsta som kan hända och tränar för det under så säkra för-
hållanden som möjligt. Om jag exempelvis skulle hamna i jättestora 
vågor när jag paddlar är det viktigt att ha tränat tekniken, självrädd-
ning och då  med en följebåt eller andra säkra omständigheter.
– Träning är det enda sättet. Att simulera vad som kan hända ger 
också mental förberedelse.  

Vad är du rädd för ska hända? 
– Det värsta som kan hända är naturligtvis att jag förolyckas eller 
skadar mig. Sedan beror det förstås på vad det är för expedition 
jag ger mig ut på. Ibland är det naturen som kan vara ett hot, och 
ibland är det människan. På en klätterexpedition i Himalaya är ju 
sannolikheten för överfall väldigt liten. Men när jag paddlade och 
cyklade runt stora delar av USA för egen kraft under 439 dagar var 
nog överfall den största faran.  

Är det något du tänker på?
– Ja, absolut. Förtränger man farorna så ignorerar man problem och 
de risker som finns. Det är trist att behöva lägga ner tid på att träna 
för sånt som kanske aldrig händer, men det finns en mängd olika 
scenarier som är bra att vara medveten om. Jag tror mycket på att tur 
är något man skapar sig, inte nödvändigtvis något man får. 

Vi lever förhållandevis tryggt och är vana vid att allt fungerar. Vad tycker 
du man ska tänka på för att klara sig bättre om allt inte fungerar?
– Precis som alla andra förlitar jag mig på att mycket ska fungera i 
samhället, men för mig är det viktigt att själv skapa en grundtrygg-
het. En liten backup i form av stearinljus, brandsläckare, stormkök 
som man både kan laga mat på och värma sig vid, lite konserver 
och kontanter – allt för att inte få panik när saker inte funkar som 
de ska. 

Text: Ingela Ström Foto: Ulf Lodin

”Jag förbereder mig för det värsta”
fEM fRåGOR TILL REnATA cHLuMSkA, äVEnTyRARE, föRELäSARE OcH EGEnföRETAGARE:

så här års är Renata 
chlumska på väg 
till Öland där hon 
hyr ut kajaker och 
cyklar på somrarna. 


