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Dokumentation

Den 12 mars 2015 hölls ett möte med fokus på 
samverkan på Hjälmaren, där aktuella frågor lyftes 
och en övning genomfördes. Övningens syfte var att 
utveckla samverkan vid olyckor på Hjälmaren. Tiina 
Johansson, Länsstyrelsen i Örebro län, Anna 
Henningsson, Nerikes Brandkår och Hans Ericsson, 
Polisregion Bergslagen, höll i dagens seminarium i 
egenskap av övningsledare.

Seminarieövningen tog plats på Conventum i Örebro och 
inleddes med att Tiina Johansson talade om tidigare 
seminarier och möten, bland annat att den första 
Hjälmargruppsträffen hölls 2002. Sedan introducerade 
samtliga deltagare kort sig själva i en presentationsrunda.

Hjälmargruppens deltagare består av aktörer från:

• Landstinget och Länsstyrelsen i Västmanland
• Länsstyrelsen i Södermanlands län
• Länsstyrelsen i Örebro län
• Nerikes Brandkår
• Polisregion Bergslagen
• Polisområde Södermanlands län
• Polisområde Västermanlands län
• Polisområde Örebro län
• Region Örebro län
• Räddningstjänsten i Eskilstuna
• SOS Alarm
• Västra Mälardalens Kommunalförbund
• Västra Sörmlands räddningstjänst.

Resurser vid räddningsinsats

Näst på tur var Anna Henningsson från Nerikes Brandkår 
som pratade om vilka resurser som är användbara och 
tillgängliga vid en räddningsaktion på Hjälmaren. Det finns 
mycket resurser att nyttja, men att ha tillgång till många 
resurser kan också vara ett hinder. Det gäller därför att 
använda tillgångarna optimalt, konstaterade hon.

Resurserna består till exempel av att räddningstjänsten har 
båtar i Arboga, Eskilstuna, Västermo, Katrineholm, Julita, 
Vingåker, Örebro och Odensbacken. Det finns också 
resurser i form av Sjöfartsverket, Kustbevakningen, 
Försvarsmakten och Sjöräddningssällskapet (SSRS) men 
dessutom andra mindre resurser i form av Vinöns färjor, 
båtklubbar och resurspersoner som bor längs Hjälmarens 
stränder. Polisens resurser är inte stora, de tar hjälp av 
räddningstjänst och SSRS när de behöver utföra en aktion 
på Hjälmaren. 
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Rakel och dess möjligheter

Magnus Bergdahl, SOS-operatör sedan 1988, talade 
om det nationella kommunikationssystemet Rakel. 
Han beskrev möjligheterna och svårigheterna med 
sambandet på Hjälmaren. 

Det finns en problematik kring att använda rätt 
talgrupper och rikta dem till rätt användare. Ett annat 
bekymmer är att samordna många inblandade aktörer, 
där alla inte heller är vana vid räddningsinsatser. Det 
handlar om allt från länsstyrelser, landsting, 
räddningstjänster, polismyndigheter till sjöräddnings-
sällskap och privata båtägare.

Gemensamma lägesbilder

Poängen med att ha en samlad lägesbild var en 
annan diskussionspunkt under dagens seminarium. 
Det handlar samtidigt inte om en enda samlad 
lägesbild, utan om att aktörerna i Hjälmargruppen 
delar med sig av sina bilder/uppfattningar av det som 
inträffat. Varje aktör ser en händelse utifrån sitt 
perspektiv – att dela lägesbilder med varandra skapar 
en överblick och möjliggör ett gemensamt agerande 
av aktörerna. 

Varje organisation har en egen idé om vad en lägesbild 
bör innehålla och egna rutiner angående lägesbildens 
dokumentation. Myndigheten för Samhällsberedskap, 
MSB,  rekommenderar en kombination av text, bilder 
och karta. Efter en diskussion aktörerna emellan 
framkom det att denna dokumentation görs bristfälligt, 
eller att man inte riktigt visste hur det gick till.
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Övningarna

Den sista delen av dagen ägnades åt att deltagarna 
fick chansen att testa hur samverkan kring olyckor 
på Hjälmaren skulle gå till om det skulle behövas. 
Tre olika grupper bildades som var och en fick 
ta ställning till en rad frågor som rörde två olika 
scenarios. För att genomföra övningen diskuterade 
grupperna frågorna internt med hjälp av en karta 
över Hjälmaren och dess indelning. Efter det satte 
sig samtliga deltagare och redovisade svaren och 
diskuterade idéer och problem som uppkommit 
under övningens gång.

Det visade sig, efter övningarnas slut, att alla tre 
grupper hade en samstämmig bild kring hur samverkan 
skulle gå till. Grupperna var också på det klara med 
vilka resurser man skulle knyta an till de specifika 
händelserna och i vilken ordning detta skulle ske.

Första scenariot:

”Ragna, boende i Arboga, ringer SOS Alarm vid 18-tiden (20 

april) och är orolig eftersom hennes make Malte och sonen 

Herman inte har kommit tillbaka från sin fisketur. 

Malte är 75 år gammal och har tidigare haft bekymmer med 

hjärtat. Ragna har ringt till Maltes och Hermans mobiler men 

får ingen kontakt. Maltes bil står kvar vid hamnen i Nannberga 

där båten normalt ligger. Båten är en 5 meters vitmålad snipa 

vid namn Marina.

Malte brukar alltid komma tillbaka innan det mörknar. Ragna 

vet inte om maken och sonen varit ensamma eller ej, men ofta 

har Malte med sig några gamla arbetskamrater. Ragna har inte 

lyckats kontakta någon av dessa heller.”

Andra scenariot:

”Efter en halvtimmes sök av räddningsenheterna finner man 

ytterligare en skadad man, Bror. Han hittas flytande i sin flyt-

väst djupt nedkyld och medvetslös. 

I området hittar man två flytvästar flytande på vattnet samt 

ytterligare vrakspillror och olja på vattnet.

Efter ytterligare en timme har man fortfarande inga spår av 

Malte och Valfrid.”
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Resultatet av dagen

Dagen avslutades genom att deltagarna fick fylla i en 
enkät. Enkätsvaren visade att:

• 91 procent av deltagarna säger att de kommer 
      att ha nytta av seminarieövningen i sitt 
      arbete.
• 91 procent av deltagarna tycker att övningen 
      gett bättre förståelse och kunskap för 
      samverkan på Hjälmaren.
• 100 procent anser att det finns behov av 
      gemensamma övningar i framtiden.

Några synpunkter som deltagarna skrivit i 
utvärderingen:

 
       • Värdefullt att träffa andra myndigheter och 

      diskutera tänkbara scenarior.
• Jag har fått med mig ett antal 
      förbättringspunkter till egen myndighet.
• Att flera parallella räddningsinsatser kan vara 
      igång samtidigt.
• Viktigt att kunskapen är levande och att nya 
      personer får möjlighet att delta i framtida 
      övningar.

Övningsledningen tyckte att dagen var nyttig och 
givande. Gemensamma träffar med deltagare från tre 
län behövs för att lära känna varandra och få 
samsyn. Det skapar trygghet och förtroende. I 
framtiden kan man utveckla scenarios som är större 
men också spela in olika scenarios i grupparbetet för 
att sedan redovisa och diskutera de olika fallen.

   Grupparbete Foto: Joel Pettersson

                                  Foto: Joel Pettersson


