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Sammanfattning 
Alla svenska kommuner är skyldiga enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att upprätta en risk- och 
sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod. Risk- och sårbarhetsanalysen utgör grunden för 
kommunens krisberedskap. 
 
Risk- och sårbarhetsanalysen utgör också tillsammans med krisberedskapsarbetet 
grunden för förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar för att stärka 
kommunens förmåga att hantera kriser och minska skadeverkningarna på människors liv, 
hälsa, egendom och miljö.  
 
Risk- och sårbarhetsanalysen uppdateras och utvecklas sida vid sida med kommunens 
handlingsplaner för skydd mot olyckor, klimatanpassning samt övriga planer för 
krisberedskap. Tillsammans utgör de verktyg för kommunens beredskap för olyckor och 
kriser.  
 
De typhändelser som värderats högst i denna kartläggning är:  

• översvämning 
• farligt gods 
• brand i särskilda objekt 
• kärnteknisk olycka 
• störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppsystem 
• störningar i drivmedelsförsörjningen 
• hot och pågående dödligt våld 
• terrorism och våldsbejakande extremism 
• Subversiv verksamhet 
• IT-attacker 

 
Riskerna kan innebära stor påverkan på befolkningen, kommunkoncernen och 
samhällsviktiga verksamheter. Störningar i el- och värmeförsörjningen och översvämning 
till följd av höga flöden är andra exempel på kritiska risker där konsekvenserna av en 
händelse skulle blir omfattande.  
 
Två perspektiv som har stor påverkan både för Sverige, kommunen och den enskilda 
individen lyfts fram: klimatförändringar och det säkerhetspolitiska läget. 
 
Det finns åtgärder som ska genomföras utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat, 
exempelvis ska förvaltningarna se till att ha en säkerhetssamordnare och en 
kontinuitetshantering (hur verksamheten kan fortsätta i ett krisläge). 
 
Risk-och sårbarhetsanalysen redovisar också vad som genomförts utifrån den tidigare 
mandatperiodens analys, till exempel identifierades stora sårbarheter vad gäller 
informationssäkerhet inom kommunen. Idag finns ett påbörjat arbete med omfattande 
förändringar kring kommunens informationssäkerhetsarbete. 
 
I slutet av analysen uppmärksammas de sårbarheter inom krisberedskap som finns inom 
kommunen samt åtgärdsförslag för kommande period. Överlag bedöms krisberedskapen 
inom kommunen som god. Det finns dock flera åtgärder identifierade för att öka 
kommunens krisberedskapsförmåga.  
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Begrepp och termer 
 
Civilt försvar – Den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata 
företag och frivilligorganisationer genomför inför och vid höjd beredskap i syfte att 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga 
att möta ett väpnat angrepp Det civila försvaret är därmed inte en organisation.1 
 
Förmåga – Här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet 
att motstå allvarliga störningar. 
 
Extraordinär händelse – Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. Definitionen återfinns i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Geografiskt områdesansvar – Att det inom ett geografiskt område finns ett organ 
som ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder före, 
under och efter en kris. Detta ansvar finns på tre nivåer: lokal nivå (kommun), regional 
nivå (länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen). Definitionen återfinns i Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
 
Hot – Omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot 
kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot något eller 
någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet och avsikt att 
orsaka skada.2 
 
Höjd beredskap – Är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Regeringen får 
besluta om höjd beredskap om Sverige är i krig, krigsfara eller har varit i krig. Beslutet 
kan avgränsas till ett specifikt område eller verksamhet.  
 
Klimatanpassning – ”Klimatanpassning definieras enligt Smit m.fl. (2001, s. 881) som 
förändringar i ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd av verkliga eller 
förväntade klimatförändringar (egen översättning). Klimatanpassning är till exempel 
förändringar i processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att mildra negativa 
förväntade effekter eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna.”3 
 
Klimatförändring – Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper 
mätt med statistiska mått. Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom 
insamling och analys av väderobservationer under en längre tid.4 Med klimatförändring 
menas den snabba förändring som nu sker på grund av människans påverkan.5 
 
Kontinuitetshantering – Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa en rimlig 
lägsta driftnivå inom en verksamhet, oavsett vilken störning verksamheten utsätts för. 

 
1 (MSB, 2019a) 
2 (MSB, 2011a)  
3 (Vredin Johansson & Forslund, 2009) 
4 (SMHI, u.d. (a))  
5 (Naturvårdsverket, 2018)  
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Det innebär att verksamheterna försöker ”skapa systematisk motståndskraft, robusthet 
och säkerställa organisationens leveransförmåga för att ordinarie verksamhet ska kunna 
bedrivas på en acceptabel nivå, oavsett störning”.6  
 
Kris – En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar 
grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med 
normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och 
vardagliga. Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.  
 
Krisberedskap – Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt 
genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris 
förebygga, motstå och hantera krissituationer. 
 
Krishantering – Med krishantering avses den mer omedelbara och operativa 
hanteringen av en händelse eller störning som inträffat i samhället.  
 
Kritiska beroenden – Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga 
verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller 
en störning i levererande verksamheter relativt omgående leder till nedsättningar i 
funktioner, som kan få till följd att en extraordinär händelse inträffar. 
 
Risk – En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de 
konsekvenser händelsen kan leda till. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) – en samlad analys av ett systems risker och 
sårbarheter. 
 
RSA- period – RSA-perioden omfattas av den tid som RSA-dokumenten gäller. Denna 
risk- och sårbarhetsanalys är gällande under 2020–2023. 
 
Samhällsviktig verksamhet – En verksamhet som uppfyller minst ett av följande 
villkor:  

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en 
allvarlig kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras, så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

 
Styrel – Identifiering och prioritering av samhällsviktiga el-användare. 
 
Sårbarhet – De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller 
egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse. 
 
Totalförsvar – Den militära verksamhet (militärt försvar) och civila verksamhet (civilt 
försvar) som behövs för att förbereda Sverige för krig. 
  

 
6 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2017)  
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1. Inledning 
Varje kommun är skyldig enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att göra en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA). Kommunen ska under det första kalenderåret vid ny mandatperiod ta fram en 
analys över vilka risker, hot och samhällsstörningar som kan inträffa samt hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten. Dessa risker kan vara eller leda till en 
extraordinär händelse.  
 
Örebro kommun arbetar ständigt med att utveckla sitt arbete kring trygghets- och 
säkerhetsfrågor. Detta för att skapa en stad och kommun som är tryggt utformad för alla 
människor. För att detta ska vara möjligt behövs en tydlig uppfattning om nuläget, att 
ständigt arbeta aktivt med att förebygga problem och ha en hög beredskap för 
oförutsedda händelser.   
 
För att kommunen ska kunna ha en god krisberedskap behöver vi vara förberedda på 
många olika typer av risker och kriser. En viktig del i att vara beredd är att planera och 
förbereda för olika händelser.  En sådan beredskap ger en flexibel och stark 
krisorganisation som snabbt kan anpassa sig efter händelsens storlek, art och omfattning.  
 
Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys uppdateras och utvecklas sida vid sida med 
kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor, klimatanpassningsplan samt 
övriga planer för krisberedskap. Tillsammans lägger dessa dokument grunden för 
kommunens beredskap för olyckor och kriser.  
 
 
1.1 Syfte och mål 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att kartlägga hot, risker och sårbarheter inom 
kommunen, samt att öka medvetenheten och stärka kunskapen kring dessa. Risk- och 
sårbarhetsanalysen utgör en grund i kommunens krisberedskapsarbete och är ett 
beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Dokumentet är också ett 
underlag för samhällsplanering och ett underlag för information till allmänheten och 
anställda om samhällets risker.  
 
Målet är att risk- och sårbarhetsanalysen och krisberedskapsarbetet ska ligga till grund för 
förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar i syfte att stärka 
kommunens förmåga att hantera kriser och minska samhällsstörningarnas skadlighet på 
människors liv och hälsa, egendom och miljö. 
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2.1 Kommunala ansvarsområden och uppgifter  
Kommunens ansvar och uppgifter definieras av kommunallagen och 
speciallagstiftningen7. Vissa uppgifter sker även med stöd i annan lagstiftning. 
 
Genom speciallagstiftning har kommuner och landsting fått ansvar för viktiga 
samhällsfunktioner som är obligatoriska. Kommuner och landsting kan även fatta beslut 
om att utföra olika frivilliga uppgifter. 
 
Kommunernas obligatoriska uppgifter: 
• Social omsorg (omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt 

individ- och familjeomsorg) 
• För-, grund- och gymnasieskola 
• Plan- och byggfrågor 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Renhållning och avfallshantering 
• Vatten och avlopp 
• Räddningstjänst 
• Civilt försvar 
• Biblioteksverksamhet 
• Bostäder 

Frivilliga uppgifter: 
• Fritid och kultur 
• Energi 
• Sysselsättning 
• Näringslivsutveckling8 

Gemensam obligatorisk uppgift för kommuner och landsting: 
• Regional och lokal kollektivtrafik 

 

2.1.1 Örebro kommuns krisberedskap  
Alla Sveriges kommuner har ett statligt finansierat uppdrag att arbeta med krisberedskap. 
Detta avsnitt beskriver hur kommunen arbetar med krisberedskap, där risk- och 
sårbarhetsanalysen utgör grunden för arbetet den kommande RSA-perioden. 
 
Kommunerna har dels ett verksamhetsansvar men också ett geografiskt områdesansvar 
att ta hänsyn till. I huvudsak handlar det om att göra den egna kommunen mindre sårbar 
– och istället mer robust för olika risker. Detta sker genom att förbereda kommunala 
verksamheter så de ska klara eller snabbt återhämta sig från störningar. Kommunen ska 
också ha en plan för hur de ska leda och samordna verksamheter inom kommunen vid 
en allvarlig händelse.  
 
Utöver det har kommunen ett geografiskt områdesansvar som är reglerat i Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. Det geografiska områdesansvaret handlar om att kommunen ska skapa 
förutsättningar även för andra aktörer som är etablerade inom kommunen att ha ett bra 
förebyggande krisberedskapsarbete. Kommunen ska också under en kris vara den aktör 

 
7 De flesta av kommunernas uppgifter regleras i det som kallas speciallagstiftningen. Hit hör till ex. 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, miljöbalken samt skollagen. 
8 (Regeringen, 2015)  
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som håller ihop samverkan, ledning och samordnad information till allmänheten när 
många olika aktörer i kommunen är påverkade av en händelse.  
 
När krisen kräver snabbare prioriteringar och beslut än vad den normala organisationen 
kan hantera, kan kommunens ordinarie nämndstruktur ersättas av en krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämndens förutsättningar regleras i Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Krisledningsnämnden får aktiveras när en extraordinär händelse har inträffat, nämnden 
kan fatta beslut om att överta hela, eller delar av, verksamhetsområden från nämnder i 
kommunen i den utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till krisens art och  
omfattning.  
 
Beslut om att krisledningsnämnden ska aktiveras tas av krisledningsnämndens 
ordförande. De uppgifter som krisledningsnämnden övertagit under en extraordinär 
händelse ska, efter beslut av krisledningsnämnden, gå tillbaka till ordinarie nämnd när de 
mest kritiska förhållandena avtagit9. I Örebro kommun är krisledningsnämnden att 
likställa med Kommunstyrelsen, som valt att organisera sig i ett krisledningsutskott, 
förkortat KLUT. 
 
2.2 Örebro kommuns organisation  
Örebro kommun har cirka 12 000 anställda. Kommunen styrs politiskt av 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som har majoritet sedan valet 2018. I 
Örebro kommun finns tre programnämnder (Barn och utbildning, Social välfärd och 
Samhällsbyggnad) som ansvarar för att utvecklingen och uppföljningen inom sina 
respektive områden säkerställs utifrån de mål, ramar och direktiv som beslutas i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det finns också 17 driftsnämnder med 
ansvar för olika sakområden, se Figur 1 på nästa sida. Programnämnderna och 
driftsnämnderna står underordnade kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. 
Nämnderna tillsätts av Kommunfullmäktige.  
 

 
Figur 1 Figuren visar den politiska organisationen i Örebro kommun. Källa: Örebro kommun   

 

 
9 (Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap, 2 kap 3§) 
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Utöver den politiska organisationen finns även en tjänstemannaorganisation som utgörs 
av förvaltningar. Varje förvaltning servar en eller flera nämnder. Organisationskartan för 
kommunens förvaltningar visas i Figur 2 nedan.  
 

 
Figur 2 Figuren visar Örebro kommuns organisation på förvaltningsnivå. Källa: Örebro kommun 

En del verksamheter i Örebro kommun bedrivs som intraprenader samt några hel- och 
delägda bolag. Intraprenaderna återfinns i huvudsak inom områdena förskola och skola 
samt vård- och omsorg. Örebro Rådhus AB är moderbolag i koncernen för kommunens 
aktiebolag. Inom de hel- och delägda bolagen återfinns bland annat fastighetsbolag, ett 
bolag med inriktning på vindkraft och fibernät, kulturverksamhet, flygplats och 
marknadsföring.  Utöver detta har kommunen ägarintressen i olika aktiebolag, stiftelser 
och ekonomiska föreningar. En fullständig lista över bolag, kommunalförbund och 
stiftelser återfinns i bilaga 1. 
 
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, 
Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg samverkar om räddningstjänst och 
olycksförebyggande verksamhet. 
 
2.3 Örebro kommun och dess geografiska område 
Örebro kommun ligger centralt i Sverige, med cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till 
Göteborg. Cirka 70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil från 
Örebro. Kommunens yta uppgår till 1380,1 km2. Örebro kommun är den största 
kommunen utifrån folkmängd i Örebro län. Geografiskt ligger kommunen i de mellersta 
och östra delarna av länet.  
 
Örebro kommun är Sveriges sjätte största kommun utifrån befolkningsstorlek. År 2018 
uppmättes befolkningsantalet i kommunen till 153 367 personer. Inflyttningen till 
kommunen har varit stadig under de senaste åren och förändringen i befolkningsantal 
från 2017 blev 3 076 personer.   

http://www.nerikesbrandkar.se/
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I Örebro finns drygt 12 000 registrerade företag. Epiroc Rock Drills AB, Nobina Sverige 
AB, Suzuki Garphyttan AB, DHL i Örebro, Örebro kommun, Region Örebro län, 
Örebro universitet (med cirka 17 000 studenter), SCB och Polismyndigheten är exempel 
på stora arbetsgivare inom kommunen. Viktiga områden inom kommunens näringsliv är 
bland annat logistik, handel och avancerad tillverkningsindustri.  
 
Örebro är ett logistikcentrum med flygplats (charter-, reguljär- och godstrafik), järnväg, 
europavägar och godspendel. Genom Örebro passerar tåg från bland annat Mälarbanan, 
Svealandsbanan, Bergslagsbanan, vissa förbindelser går även söderut. Europavägarna 
E18 och E20 samt riksväg 50 korsar kommunens geografiska område.  
 
Det finns många platser för naturupplevelser i Örebro kommun. Oset och 
Rynningeviken intill Hjälmaren är en av dem. Andra exempel är Tysslingen och 
Kvismaren som är kända fågelparadis och Kilsbergen med sina skogar, sjöar, skidspår 
och vandringsleder. Örebro kommun har fått priset som årets friluftskommun vid ett 
flertal tillfällen, senast år 2017.  
 
  



14 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR ÖREBRO KOMMUN 2020–2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Arbetsprocess och metod 
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Detta kapitel redovisar arbetsprocess och metod för materialinsamling samt analys av 
denna. Metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden 
redovisas under respektive avsnitt.  
 
Arbetet med datainsamlingen till denna risk- och sårbarhetsanalys har genomförts i 
projektform under hösten 2018 och våren 2019. Arbetet började med en genomgång av 
föregående risk- och sårbarhetsanalys. Vidare upprättades lokala riskinventeringar på 
varje förvaltning. Därefter analyserandes det förvaltningsvisa materialet tillsammans med 
underlag från exempelvis forskning, sektorsmyndigheter, erfarenheter från inträffade 
händelser och prognoser för fortsatt utveckling. Perspektiv på analysen har också 
inhämtats från en rad av kommunens bolag.  
  
Parallellt med detta har ett arbete med identifiering av samhällsviktig verksamhet och 
kritiska beroenden genomförts.   
 
3.1 Metod 
Örebro kommuns risk- och sårbarhetsarbete utgår i grunden från den så kallade FORSA-
modellen10 men har i vissa delar anpassats efter kommunens egna förutsättningar.  
 
3.1.1 Förberedande arbete 
Det förberedande arbetet inleddes med en genomgång av risk- och sårbarhetsanalysen 
som varit gällande fram till 2019, samt en utvärdering av de metodval och 
tillvägagångssätt som användes i framtagandet av den. Utifrån det första momentet togs 
en ny plan för metod och genomförande fram, som se sedan förankrades med berörda 
inom kommunen. 
 
I förberedelsearbetet inför denna risk- och sårbarhetsanalys har Örebro kommun även 
deltagit i revideringen av Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och 
sårbarhetsanalyser. Det länsgemensamma stödet för redovisning av risk- och 
sårbarhetsanalyser11 togs ursprungligen fram under 2014–2015 i samband med 
framtagandet av föregående risk- och sårbarhetsanalys. Dokumentet är ett samarbete 
mellan alla länets kommuner, Region Örebro län samt krisberedskapshandläggare från 
Länsstyrelsen i Örebro län. En revidering av dokumentet genomfördes under 2018 och 
färdigställdes 2019.   
 
Syftet med Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och 
sårbarhetsanalyser är att öka jämförbarheten och skapa en gemensam grund att stå på i 
arbetet med kartläggningen av risker. Målet är att dokumentet ska vara anpassat efter 
rådande rekommendationer och föreskrifter från MSB samt anpassat efter länets aktuella 
förutsättningar.  
 
Redovisningen av denna risk- och sårbarhetsanalys utgår i huvudsak från det 
länsgemensamma stödet för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser. 
 
3.1.2 Materialinsamling  
Efter det förberedande arbetet påbörjades materialinsamlingen som huvudsakligen består 
av information som framkommit vid workshoptillfällen med kommunens förvaltningar. 
Under workshoptillfällena deltog nyckelpersoner som representerade en hel eller delar av 
en förvaltning. Workshopdeltagarna fick diskutera och värdera de framtagna 
typhändelserna (se avsnitt 7.2) i en riskmatris. Utgångspunkten under workshoptillfällena 
var hur typhändelserna påverkar den egna verksamheten men värderades i vissa fall 

 
10 (Winehav, et al., 2011)  
11 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2019) 
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utifrån ett samhällsperspektiv. Diskussionerna och värderingarna som fördes under 
workshoptillfällena har även varit grund för identifiering av kritiska beroenden (se kapitel 
5).  
 
Under workshopen genomfördes även en introduktion till kontinuitetshantering. 
Workshopgrupperna fick möjlighet att föra en diskussion kring ett framtaget scenario. 
Detta innebär att workshoptillfällena som utgjort en del i materialinsamlingen även 
omfattade ett kontinuitetshanteringsperspektiv. Kommunens arbete med 
kontinuitetshantering kommer vara viktigt för att utveckla och stärka kommunen både 
inom området krisberedskap och arbetet med civilt försvar. Detta eftersom 
kontinuitetshanteringen förbättrar robustheten och ger en bredare överblick av vilka 
förmågor som finns inom kommunen. 
 
Efter avslutad workshop sammanställdes utfallet från respektive workshoptillfälle i 
förvaltningsspecifika/verksamhetsspecifika rapporter, så kallade lokala riskinventeringar. 
Samtal har förts med räddningstjänst, flygplatsen och Kumbro vars yttranden har vägts 
in i riskbedömningen. Vidare har fastighetsbolagen haft möjlighet att ge synpunkter på 
risk- och sårbarhetsanalysen. 
 
3.1.3 Analysmetod 
Analysen av det insamlade materialet har genomförts med en kvalitativ metod där 
insamlat material har analyserats dels tematiskt och dels genom en jämförelse av de olika 
workshopgruppernas riskmatriser.  
 
Syftet med den tematiska analysen var att skapa en översiktlig bild över risker som en eller 
flera verksamheter eller förvaltningar är sårbara för. Resultatet av denna del redovisas i 
löptext under varje typhändelse (se kapitel 8).  
 
Den andra delen i analysprocessen var att granska workshopgruppernas riskmatriser, där 
alla typhändelser placerats in utifrån deltagarnas uppfattning om dess sannolikhet och 
konsekvens. Riskvärderingarna som redovisas i riskmatrisen omfattas av två perspektiv: 
dels påverkan på kommunens verksamheter och dels påverkan på samhället i stort 
(matrisen redovisas i avsnitt 8).  
 
I arbetet med bedömningen av riskerna har hänsyn tagits till deras varierande osäkerhet. 
För att dokumentera hur säkra underlag kommunen har på varje typhändelse har 
bedömningen viktats mot följande:  
 

• Tillgång på historiska data (i närområde - i världen) 
• Kunskap om historiska inträffade händelser (i närområde - i världen) 
• Tillgång till omfattande faktamaterial eller forskning på området 
• Befintliga prognoser på området (detaljerade/precisa - övergripande/generella) 

 
 
3.2 Material och underlag som använts för arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalysen 
Huvuddelen av den data som använts i analysen kommer från de workshoptillfällen som 
genomförts med kommunens förvaltningar och tillhörande lokala riskinventeringar som 
tagits fram under hösten 2018 och våren 2019. Synpunkter har också inhämtats från 
kommunägda bolag och kommunens räddningstjänstförbund Nerikes Brandkår, samt 
lokalpolisområde Örebro.  
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Detta underlag kompletteras av en rad dokument som forskningsrapporter, årsrapporter, 
myndighetsrapporter och prognoser, enligt bifogad litteraturlista, samt statistik och 
händelserapporter från kommunens tjänstemän i beredskap.   
 
En del av rapporten tar också avstamp i lärdomar som gjorts hos andra myndigheter, 
kommuner och samhällsaktörer i samband med övningar, seminarier, utbildningstillfällen 
och skarpa händelser. 
 
Erfarenheter och lärdomar som gjorts vid kommunen egna övningar, seminarier och 
skarpa händelser har också vägts in i sammanställningen.  
 
Som en del i grunden för denna sammanställning ligger också tidigare genomförda risk- 
och sårbarhetsanalyser, Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och 
sårbarhetsanalyser, samt ytterligare kommunala dokument, exempelvis kommunens 
översiktsplan.  
 
3.3 Avgränsningar 
Denna risk- och sårbarhetsanalys grundar sig på insamlat material från kommunens 
förvaltningar och verksamheter samt ett antal kommunala bolag och kommunalförbund. 
En tydlig avgränsning har därmed varit att inte inkludera privata aktörer i risk- och 
sårbarhetsarbetet. 
 
Under workshoptillfällena har förvaltningarna fokuserat mycket på händelser som kan 
innebära kriser för dem. I detta dokument är dock huvudfokuset på händelser som 
”avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun”12. Händelser som påverkar delar av de kommunala verksamheterna eller 
enskilda grupper och personer, men som inte kan antas få någon konsekvens för 
samhällets funktionalitet över lag, har därför till stora delar sorterats bort ur detta 
dokument. Den typen av händelser täcks av andra regelverk och planer som till exempel: 
systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete samt planen 
Handlingsplan för olycksförebyggande verksamhet13.  
 
3.4 Offentlighet och spridning av material  
Denna risk- och sårbarhetsanalys är en offentlig handling. Risk- och sårbarhetsanalysen 
publiceras på Örebro kommuns webbplats orebro.se. 
 
  

 
12 (Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap, 2 kap 3§) 
13 (Nerikes brandkår, 2016) 
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Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter ska varje risk- 
och sårbarhetsanalys inkludera en redovisning av identifierad samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska område. De identifierade samhällsviktiga verksamheterna 
finns i Bilaga 2.  
 
Definitionen av samhällsviktig verksamhet lyder enlig följande: en verksamhet som 
uppfyller minst ett av följande villkor: 
 

• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en 
allvarlig kris inträffar i samhället.  

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

 
Figur 3 Figuren visar de olika stegen som genomförts för att identifiera samhällsviktiga verksamheter. 
Källa: (MSB, 2014) 
 
 
Identifieringen av samhällsviktig verksamhet har bland annat genomförts med stöd av 
dokumenten Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet14 samt Vägledning för 
samhällsviktig verksamhet1516, framtagna av MSB. 
 
Metoden som använts för att identifiera samhällsviktig verksamhet har haft MSB:s 
vägledning17 som utgångspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 (MSB, 2013)  
15 (MSB, 2014) 
16 (MSB, 2019c)  
17 (Ibid.)  

Välj 
samhällssektor

Välj viktig 
samhällsfunktion 
- upprätthåller 
funktionalitet.

Identifiera samhällsviktig 
verksamhet - en eller flera 

specifika verksamheter 
som upprätthåller 

funktionen.
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Samhällssektor 

Energiförsörjning 

Finansiella tjänster 

Handel och industri 

Hälso- och sjukvård samt omsorg 

Information och kommunikation 

Kommunalteknisk försörjning 

Livsmedel 

Offentlig förvaltning 

Skydd och säkerhet 

Socialförsäkringar 

Transporter 

Figur 4 Tabellen visar de olika samhällssektorer som vi utgått ifrån. Källa: Skapad av författarna. 

De identifierade samhällsviktiga verksamheterna inom kommunens organisation och 
geografiska området redovisas i Bilaga 2.  Hänsyn tas till de elva sektorer som redovisas i 
Figur 4 ovan. De identifierade verksamheterna uppfyller minst ett av villkoren i 
definitionen av samhällsviktig verksamhet samt kan innebära/vara: 
 

• Påverkan på det skyddsvärda i samhället 
• Påverkan på allmänheten och andra verksamheter 
• Betydelsefull vid en specifik samhällsstörning 
• Extra viktig under specifika tidpunkter eller perioder.18 

 
 
 
  

 
18 (MSB, 2019c) 
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I föregående kapitel och Bilaga 2 redovisas identifierade samhällsviktiga verksamheter 
inom kommunens geografiska område. I detta kapitel redovisas de kritiska beroenden 
som identifierats som avgörande för de samhällsviktiga verksamheter som Örebro 
kommun bedriver. 
 
Kritiska beroenden är beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter 
ska kunna fungera. Dessa beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning 
relativt omgående leder till nedsättningar i funktioner, som kan få till följd att en allvarlig 
händelse inträffar. MSB förtydligar: ”Den drabbade verksamheten kännetecknas av att 
den saknar uthållighet, redundans och möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs 
som fallit bort”.19 
 
Denna kartläggning är avgränsad till den samhällsviktiga verksamhet som drivs i Örebro 
kommuns regi och omfattar inte privata och andra aktörers kritiska beroenden. 
Identifieringen inkluderar inte heller vilka beroenden som i sin tur kan finnas hos 
kommunens leverantörer. Hänsyn har dock tagits till ett samhällsperspektiv, för 
upprätthållande av god funktionalitet inom kommunens geografiska område. 
 
Fokus har varit att i stora drag redovisa de kritiska beroenden som finns inom Örebros 
kommunala samhällsviktiga verksamheter. Det vill säga sådana aktörer och leveranser 
som många förvaltningar och kommunala verksamheter har ett beroende av och som 
skulle kunna leda till omfattande påverkan på stora delar av kommunen och samhället 
vid ett bortfall eller en störning. Vidare arbete med mer specifika kritiska beroenden för 
de kommunala samhällsviktiga verksamheterna kommer genomföras i samband med att 
kommunala samhällsviktiga verksamheter påbörjar sitt kontinuitetshanteringsarbete.  
 
Kommunens samhällsviktiga verksamheter, förutom med något enstaka undantag, har 
beroenden inom de områden som enligt MSB återfinns hos de flesta samhällsviktiga 
aktörers verksamheter.20  

 
 
  
  
  
Figur 5 Figuren visar de kritiska beroenden som identifierats för de kommunala samhällsviktiga 
verksamheterna. Källa: Skapad av författarna.  

 
19 (MSB, 2014) 
20 (MSB, 2014) 

Drivmedel Elektroniska 
kommunikationer Elförsörjning Farbara vägar

Vattenförsörjning Personal och 
kompetens Värmeförsörjning Kylsystem

Transporter
Livsmedels-
försörjning

Specifika 
anläggningar
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Detta avsnitt redogör för två perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till i samband med 
risk- och sårbarhetsarbetet: klimatförändringarna och det säkerhetspolitiska läget. Dessa 
perspektiv har valts ut eftersom de båda innebär påverkan på Sverige, kommunen och 
invånare. Samtidigt kan klimatförändringarna och utvecklingen som tydliggörs i det 
säkerhetspolitiska läget leda till förändringar som kan innebära nya och förstärkta risker i 
framtiden. De två perspektiv som uppmärksammas i detta kapitel utgör endast en liten 
del av de många perspektiv som kan kopplas till risk- och sårbarhetsarbetet.  
 
6.1  Klimatförändringar 
Örebro kommun arbetar med att ta fram en klimatanpassningsplan (Klimatanpassning 
Örebro kommun) som beräknas antas i början av 2020. Detta avsnitt grundar sig på den 
information som finns i den kommande Klimatanpassningsplanen.  
 
Under de närmste 100 åren väntas klimatet förändras. Det rör sig om förhållandevis 
långsamma förändringar över tid kombinerat med plötsliga extrema händelser som 
normalt sett sker ganska sällan. Båda skulle påverka möjligheten att bedriva 
samhällsviktig verksamhet inom kommunen och för andra privata aktörer. 
Förändringarna kan leda till att typhändelser som påverkas av ett förändrat klimat kan bli 
mer kritiska över tid, det kan både gälla ökad sannolikhet och konsekvens.  
  
Konsekvenser i Örebro län som väntas till följd av klimatförändringar enligt 
klimatscenariot (RCP 4,5) handlar bland annat om extrema väderhändelser, som 
exempelvis skyfall, värmebölja, stormar och snöoväder. Det kan också komma att bli 
följder av dessa, såsom översvämning, torka och vattenbrist samt naturolyckor som 
exempelvis skred. Vidare kan också växter och djur påverkas av ett förändrat klimat, 
vilket kan förändra naturens motståndskraft för extrema väderhändelser, föroreningar 
eller annan yttre stress. Som en följd av det kan även människor påverkas genom nya 
typer av sjukdomar, smittspridningsvägar eller möjlighet att odla. 
 
Av dessa förändringar finns några som vi kan anses ha beredskap för att hantera: 
stormar, snöstormar, och nollgenomgångar (som innebär att den högsta temperaturen 
varit över 0 grader samtidigt som den lägsta har varit under 0 grader under ett och 
samma dygn). Andra risker som vi behöver bevaka och arbeta med att förebygga är 
värmeböljor, lägre markfuktighet (risk för skogsbränder), översvämningar och skyfall. 
 
Den kommande klimatanpassningsplanen Klimatanpassning Örebro kommun kommer utgöra 
ett komplement till informationen som framkommer i denna risk- och sårbarhetsanalys. 
 
6.2 Säkerhetspolitiska läget 
Under våren 2019 lämnade försvarsberedningen slutrapporten Värnkraft med förslag till 
inriktningen av säkerhetspolitiken och utvecklingen i det militära försvaret 2021–2025. I 
rapporten redovisas den säkerhetspolitiska utvecklingen och vilka konsekvenser det 
innebär för svensk försvars- och säkerhetspolitik. I rapporten konstateras bland annat att 
”det globala säkerhetspolitiska läget präglas av instabilitet och oförutsägbarhet”. Vidare 
uppmärksammas att en del i detta är att ”Det säkerhetspolitiska läget i Europa har över 
tid försämrats, bland annat till följd av Rysslands agerande. Den europeiska 
säkerhetsordningen är utmanad i grunden liksom de normer, samarbeten och 
institutioner som utgör fundamentet för europeisk säkerhet”.21 

 
21 (Försvarsberedningen, 2019) 
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Årsrapporterna från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)22, Försvarets 
radioanstalt (FRA)23 och Säkerhetspolisen (SÄPO)24, beskriver att 
underrättelseverksamheten från främmande makt i Sverige intensifierats under de senaste 
åren. 

Samtidigt har en rad olika händelser i Sverige, vårt närområde och världen inneburit skäl 
till en ny sorts vaksamhet, och Sverige har som följd av det återupptagit sin 
totalförsvarsplanering.25 Svenska kommuner, och däribland Örebro kommun, har en 
viktig roll att spela i totalförsvaret. En väl utarbetad krisberedskap utgör stommen i ett 
sådant arbete. Genom att identifiera och förebygga vanliga risker, och framförallt att 
genom kontinuitetshantering öka kommunens förmåga att stå emot störningar, etablerar 
kommunen en grund för sin roll i totalförsvaret. 

Ett exempel på verksamhet som diskuteras allt mer är informationspåverkan, också kallat 
kognitiva påverkansaktiviteter. Dessa genomförs i syfte att påverka målgruppers 
uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Vilseledning, desinformation och 
propaganda i informationsmiljön är exempel på informationspåverkan. 
Informationspåverkan genomförs både enskilt och som en del i en större 
påverkansoperation. Målet är att skada vår försvarsvilja och fysiska och mentala 
motståndskraft. Sammantaget utgör allt detta ett hot mot demokratin 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska bedöma risker som kan inträffa i fredstid och berör 
därför inte denna typ av hot. Men det finns många tydliga synergier mellan 
krisberedskapen och den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Det innebär att åtgärder 
som vidtas inom ramen för totalförsvarsplaneringen kommer kunna påverka 
förutsättningarna för kommunens krisberedskap på ett positivt sätt.  

  

 
22 (MUST, 2019) 
23 (Försvarets radioanstalt, 2018)  
24 (Säkerhetspolisen, 2018) 
25 (MSB, 2019a)  
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7. Inträffade händelser 
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Under den gångna RSA-perioden har den verksamhet med tjänstemän i beredskap (TIB) 
som Örebro kommun bedriver sedan 2010 etablerats ordentligt. I genomsnitt har det 
inkommit cirka 23 larm om året som krävt åtgärd från TIB. Utöver det har det också 
inträffat händelser på andra platser i och utanför Sverige som inneburit lärdomar och 
ändrat förutsättningar och perspektiv på krisberedskap. Händelserna som 
uppmärksammas i detta kapitel har valts ut eftersom de utgör större händelser som 
påverkat kommunen under den föregående RSA-perioden. 
 
7.1 Inkomna händelser till funktionen tjänsteman i 
beredskap (TIB) 
Örebro kommuns TIB får i genomsnitt 35–40 larm om året. I genomsnitt leder cirka 23 
av dessa till att någon åtgärd måste vidtas. Under den gångna RSA-perioden har TIB 
bland annat hanterat en rad olika bränder i fordon, terräng och fastigheter. Av dessa är 
det framförallt de som påverkat bostadsfastigheter som föranlett större åtgärder, men 
även exempelvis bränderna i Vivalla moské och Karlslunds Herrgård 2017 innebar en del 
åtgärder. Förutom bränder, som är en av de vanligaste larmorsakerna för TIB så ligger 
även hot om våld, kemiska utsläpp och omfattande vattenläckor högt på listan. Under 
2018 inkom det även några larm relaterade till den långvariga värmen, samt ett par larm 
kopplade till säkerheten runt valet.  
 
> Flyktingsituationen 2015 
Under 2015 sökte ovanligt många personer asyl i Sverige. Migrationsverkets prognoser 
för 2015 uppskattade att mellan 80 000 och 105 000 personer skulle söka asyl under året. 
I praktiken blev det 162 877 personer som sökte asyl och inflödet av asylsökande var 
som mest intensivt under hösten. Bland de asylsökande fanns drygt 35 000 
ensamkommande barn. Det innebar en påfrestning på kommunerna som ansvarar för att 
ordna långvarigt boende, skola och god man till de ensamkommande barn som anvisats 
till kommunen. Händelsen innebar också att det svenska krisberedskapssystemet 
aktiverades och kommunerna fick krav på att återkommande redovisa läget och 
förutsättningarna till Länsstyrelsen och MSB.   
 
I Örebro kommun fick situationen framförallt genomslag på verksamheten för 
ensamkommande barn, skolorna och Överförmyndarkansliet. Verksamheterna gjorde en 
enorm insats och lyckades dag för dag möta det plötsligt ökande behovet.  
 
Örebro kommun valde organisatoriskt att hantera situationen genom att bilda en intern 
samverkansstab mellan de verksamheter som påverkades mest av situationen. Staben 
sammanträdde inledningsvis varje vecka och stämde där av frågor som behövde hanteras 
skyndsamt mellan olika verksamheter. Staben gjorde också omvärldsbevakningar och 
bevakade relevanta frågor. Stabens arbete leddes av säkerhetsavdelningen och var en 
uppskattad organisationsform hos de verksamheter som deltog.  
 
Lösningen att skapa en intern samverkansstab mellan de verksamheter som påverkades 
av situationen ansågs mycket framgångsrik och har även använts vid senare tillfällen.  
Att det nationella krisberedskapssystemet aktiverades med veckovisa lägesrapporter, 
samverkanskonferenser och andra funktioner innebar en nyttig träning för Örebro 
kommun och gav kommunen en inblick i det nationella systemets styrkor och svagheter. 
Att trots påfrestning genom samverkan, hårt arbete och delvis nya arbetssätt lyckas lösa 
den situation som kommunen ställdes inför var också en nyttig lärdom. Sammantaget 
innebar situationen under hösten 2015 att kommunen fick med sig lärdomar som gör oss 
mer rustade för framtida kriser.  
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> Attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017 
Den 7 april 2017 larmades SOS Alarm om att en lastbil körde i hög hastighet på 
Drottninggatan i Stockholm. Ett antal människor hade blivit påkörda när lastbilen till sist 
körde in i varuhuset Åhléns och gärningsmannen flydde från platsen. Vakthavande befäl 
i polisregion Stockholms ledningscentral beslutade tidigt att händelsen skulle hanteras 
som ett terrorattentat. Till följd av händelsen beslutade Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen under dagen att inrätta en särskild nationell händelse benämnd Nimo. 
Attentatet krävde fem människors liv och 14 personer skadades allvarligt.26 
 
För Örebro kommun fick händelsen påverkan på flera sätt. En av de saker som 
påverkade var att flera örebroare var på plats när händelsen inträffade. En annan 
påverkan bestod i att kommunen kallades till samverkansmöten i länets 
krisberedskapssystem för att följa händelsen och ta del av aktuell information, 
exempelvis om risken för flera attentat i andra städer. En annan effekt var att många 
arrangörer av publika evenemang efter dådet vände sig till polisen och kommunen för 
råd om avspärrningar och begränsningar för fordon. Kommunen bistod också 
arrangören City Örebro när de höll en minnesstund i Örebro helgen efter dådet i 
Stockholm.  
 
Sammantaget innebar händelsen att kommunen både fick egna erfarenheter och lärde sig 
av andra. Många lärdomar om de utmaningar som Stockholms stad och närliggande 
kommuner ställdes inför under attentatet har arbetats in i krisledningsrutiner i Örebro 
både på lokal och regional nivå. Kommunen ändrade även vissa förebyggande åtgärder 
som exempelvis inkörningshinder vid publika evenemang i stadsrummet.  
 
 
> Risk för vattenbrist 2017 
Under en kort period våren 2017 utfärdades ett bevattningsförbud i Örebro kommun. 
Förbudet var en följd av låga nivåer i de sjöar som ligger i Svartåns tillrinningsområde. 
Det fanns en oro att torrt väder skulle kunna leda till vattenbrist, men nederbörden som 
kom den närmste perioden höjde nivåerna så pass att förbudet snart kunde hävas.  
 
Örebro kommuns utvärdering av händelsen visar att nivåerna i sjöarna var låga till följd 
av att den kraftproduktion som finns i sjöarna gjort ett större uttag än det var tänkt. I 
kombination med en ovanligt torr vinter ledde det till oroväckande låga nivåer.  
 
Kommunen och kraftproducenterna har efter detta tillsammans förbättrat sina rutiner 
för övervakning av nivåer och har numera en god dialog om uttag. Det finns därför inget 
skäl att anta att en liknande situation skulle uppstå igen. Den risk för vattenbrist som 
uppstod våren 2017 var i första hand orsakad av brister i planeringen för uttag och alltså 
inte klimatrelaterad. Detta styrks av det faktum att sommaren 2018 var betydligt torrare 
än den period som föregick bevattningsförbudet 2017 men tack vare de nya rutinerna var 
nivåerna i de sjöar som finns i Svartåns tillrinningsområde inte i närheten av så låga som 
de var våren 2017. Aktuella beräkningar tyder på att förutsättningarna för Örebro 
kommuns dricksvattenproduktion att klara långa perioder av torka är goda, förutsatt att 
de rutiner för uttag som finns efterlevs.  
 
Erfarenheterna från 2017 har lett till att kommunen har en tätare bevakning på 
vattennivåer men också en mental beredskap för vad vattenbrist skulle kunna innebära. 
Händelsen bidrog också till en högre medvetenhet hos allmänheten kring frågor om 
torka och vattentillgång. Vidare bidrog sitationen till att det inom kommunen gjordes en 

 
26 (Försvarshögskolan, 2019) 
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översyn av risken för torka och vattenbrist och gav dessa frågor en mer tydlig plats på 
dagordningen.  
 
> Skogsbränderna i Sverige 2018 
Redan i maj 2018 var brandrisken hög på grund av långvarig torka i stora delar av Sverige 
och enstaka bränder uppstod på olika håll. Ett antal kommuner och länsstyrelser 
beslutade om eldningsförbud och MSB gick kontinuerligt ut med varningar om 
brandrisken. Flera skogsbränder utbröt sedan runtom i landet under juni. I slutet av juli 
uppgick den totala ytan drabbad skogsmark i Sverige till 25 000 hektar. De största 
brandområdena fanns i Gävleborg och Jämtland (cirka 8 500 hektar vardera), följt av 
Dalarna (2 500 hektar) och Västernorrland (500 hektar). 
 
Släckningsarbetet vid de många och omfattande bränderna krävde mer resurser än vad 
som fanns i de kommunala räddningstjänsterna.27 
 
Örebro kommun påverkades dels av en del skogsbränder i kommunen och dess 
närområde, bland annat skogsbranden vid Lockhyttemasten i juli, men även bränderna 
längs järnvägen i Björneborg i Värmland och i de norra länsdelarna. Påverkan bestod 
framförallt av en kraftig belastning av räddningstjänstresurserna i kommunen, som under 
en period var mycket ansträngda. Ett par medarbetare från Örebro kommun var också 
utlånade som förstärkningsresurs till insatserna med skogsbränderna i Ljusdal i 
Gävleborgs län och Älvdalen i Dalarnas län.  
 
Sommaren 2018 medförde en rad olika erfarenheter för Örebro kommun. Både 
räddningstjänsten och andra delar av kommunen fick erfarenheter från de skogsbränder 
som uppstod i kommunen och dess närområde. Att nationella förstärkningsresurser 
under en längre period utgick från Örebro gav också en praktisk bild av en del av det 
svenska krisberedskapssystemet. Att kommunen hade personal utskickade till några av de 
hårdast drabbade områdena i Älvdalen och Ljusdal innebar också att kommunen fick 
personal med förstahandserfarenhet av att hantera omfattande samhällskriser och att 
arbeta i stora samverkansstaber. Till följd av detta har flertalet räddningstjänster, 
däribland Nerikes brandkår påbörjat ett arbete för att skapa en organisation som bättre 
ska klara av en situation liknande den under sommaren 2018. Den kommunala 
krisberedskapsorganisationen har också anpassats baserat på erfarenheter som gjordes i 
Älvdalen och Ljusdal. Dessa erfarenheter tillvaratas bland annat i arbetet med 
stabsmetodikutbildningar och i revideringen av kommunens krisplaner. 
  
 
> Den varma och torra sommaren 2018 
Sommaren 2018 var ovanligt varm under en mycket lång period. I Örebro län utfärdades 
flera klass två varningar för värme. Under vecka 26, 29, 30 och 31 inträffade cirka 700 
fler dödsfall (sett till hela riket) än 2017 och 2016. Den ökade dödligheten inträffade 
nästan uteslutande i riskgrupper som sjuka och äldre. Dödsfallen antas bero på värmen 
och förekomsten av vissa sjukdomar som ökade i värmen, till exempel fler ehec-fall och 
förekomsten av vibrioinfektioner28.  Örebro kommuns interna utvärdering visar dock att 
det inte var någon ökning av dödsfall hos personer boende i kommunens regi. Det anses 
vara ett bra betyg till de kommunala verksamheterna, men kan också innebära att det 
finns en grupp i samhället vars behov av stöd från det allmänna ökar vid denna typ av 
händelser.  
 

 
27 (Försvarshögskolan, 2019) 
28 (Folkhälsomyndigheten, 2018) 
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Den varma sommaren innebar också torka, med lokalt låga grundvattennivåer, dåliga 
skördar och brist på bete och foder till djur.  
 
Örebro kommun deltog i Länsstyrelsens samordningsarbete runt situationen och vissa 
verksamheter arbetade väldigt hårt för att hantera värmen. Händelsen ledde också till att 
kommunen utökade sitt beredskapsnätverk på jordbrukssidan.  
 
Lärdomar som gjorts utifrån händelsen har tydliggjorts i kommunens utvärdering av de 
åtgärder som vidtogs under sommaren 2018. Utvärderingen visar att det fanns en hel del 
förbättringar att göra vad gäller inomhustemperaturer i olika verksamheter. Flertalet av 
dessa brister åtgärdades under sommaren 2018 eller så snart verksamheterna kunnat 
under vintern som följde. Vidare identifierades mer långsiktiga behov som exempelvis 
planering av grönytor och skuggning av kommunala fastigheter, bland annat förskolor. 
Detta har samlats i kommunens plan för klimatanpassning. Slutligen visar utvärderingen 
att samordning av information, tidiga varningssignaler, verksamheternas behov och vissa 
åtgärder kan utvecklas mer. Säkerhetsavdelningen har fått i uppgift att utveckla detta.  
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effektiv samordning för trygghet 
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Sedan 2013 bedriver kommunen ett systematiskt arbete med effektiv samordning för 
trygghet. Arbetet handlar om att vecka för vecka skapa en samlad lägesbild över 
situationen i kommunen för att sedan kunna bedöma vilka insatser som behöver göras i 
olika stadsdelar och på olika platser. I arbetet med detta bidrar både myndigheter, bolag 
och lokala aktörer veckovis med fakta, faktiska händelser och sin upplevda trygghet. 
Lägesbilden delas sedan ut till dem som bidragit med fakta så de kan vara med och 
påverka förutsättningarna och hur läget utvecklas. Målet är att löpande samordna de 
goda krafter som redan finns på plats i områdena där de för tillfället behövs som bäst, i 
första hand med syfte att minska brottslighet och otrygghet.  
 
Arbetssättet har utvecklats i nära samarbete med polisen och några av kommunens 
bolag. För att säkerställa en vetenskaplig förankring och en koppling till beprövade 
metoder för uppföljning och utvärdering av metoden har utvecklingen även skett i nära 
samarbete med Örebro Universitet.  
 
Redan kort efter starten 2013 kunde kommunen konstatera att de samlade lägesbilderna, 
förutom en veckovis bild av åtgärdsbehov, också ger underlag för mer långsiktig 
planering. De kan även till viss del fungera som stöd i uppföljningen av vissa insatser 
som gjorts. Metoden har också visat sig mycket effektiv för samordning av information 
vid inträffade kriser. Arbetet med samlade lägesbilder har skapat ett närverk av aktörer 
inom kommunen som är vana att rapportera in lägesbilder, men som också är vana att ta 
del av och förhålla sig till samlade lägesbilder. Det innebär att EST-modellen även blivit 
ett av kommunens mest kraftfulla verktyg, både vid förebyggande och hantering av 
extraordinära händelser.  
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9.1 Riskidentifiering och riskanalys 
I samband med framtagandet av dokumentet Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av 
risk- och sårbarhetsanalyser29 gjordes en riskidentifiering (se vidare beskrivning om stödet 
under avsnitt 3.1.1.) I stödet redovisas de överenskomna risker, kallade typhändelser, 
som kommunerna i länet analyserar i respektive risk- och sårbarhetsanalys. Urvalet av 
valda typhändelser har gjorts utifrån MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser30.  
Typhändelserna delas upp i fem kategorier: naturolyckor, andra olyckor, teknisk 
infrastruktur och försörjningssystem, antagonistiska hot samt sjukdomar31 (se 
typhändelselista i avsnitt 7.2). 
 
Alla genomförda workshoptillfällen har innehållit en diskussion om de identifierade 
typhändelserna och därefter har en riskvärdering av respektive typhändelsen gjorts. Syftet 
med detta har varit att skapa en övergripande bild över verksamheternas sårbarhet inför 
de olika riskerna.  
 
Baserat på workshopgruppernas riskvärdering har en kommunal riskmatris 
sammanställts, vilken redovisas i kapitel 8. Den kommunövergripande riskmatrisen har 
baserats på verksamheternas värdering av typhändelserna. I den kommunövergripande 
riskmaterisen har hänsyn även tagits till aktuell forskning, erfarenheter, historik och 
prognoser kring de olika typhändelserna.  
 
Riskvärderingen utgår från sannolikhet och konsekvens. Värderingen är baserad på i 
förväg fastslagna kriterier för sannolikhet och konsekvens, vilka redovisas i avsnitt 7.3. 
 
9.2 Typhändelselista  
Naturolyckor och extrema väderhändelser 
1. Värmebölja 
2. Torka och vattenbrist  
3. Storm 
4. Snöoväder 
5. Översvämning  
6. Skyfall 
7. Ras och skred 
8. Skogsbrand 
9. Åska 
 
Andra olyckor 
10. Anläggningar med hantering av farliga ämnen 
11. Farligt gods 
12. Allvarlig händelse i publikt område 
13. Stor trafikolycka (tåg/väg/flyg/båt) 
14. Brand i särskilda objekt 
15. Händelse på annan plats med stora konsekvenser för kommunen 
16. Dammbrott 
17. Kärnteknisk olycka 
 
Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 
18. Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem 
19. Störningar i livsmedelsförsörjningen 

 
29 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2019) 
30 (MSB, 2011a) 
31 (Ibid.) 
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20. Störningar i finansiella system 
21. Störningar i elförsörjningen 
22. Störningar i elektroniska kommunikationer 
23. Störningar i värmeförsörjningen 
24. Störningar i drivmedelsförsörjningen 
25. Störningar i transporter 
 
Antagonistiska hot och social oro 
26. Hot och pågående dödligt våld 
27. Terrorism/våldsbejakande extremism 
28. Social oro 
29. Subversiv verksamhet 
30. IT-attacker* 
 
Sjukdomar 
31. Epidemi/pandemi 
32. Epizooti och zoonos  
 
*Denna typhändelse ingår inte i Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- 
och sårbarhetsanalyser. Örebro kommun har dock identifierat denna som en risk och 
valt att lägga till typhändelsen i typhändelselistan.   
 
9.3 Riskvärdering 
Nedan redovisas de bestämda kriterierna som workshopdeltagarna fick förhålla sig till. 
Nivåerna inom sannolikhet- och konsekvensområdena är förutbestämda i det 
länsgemensamma RSA-stödet32.  
 
Vid analys av workshopdeltagarnas riskmatriser och omvandling till en 
kommunövergripande riskmatris har värderingarna från förvaltningarna i vissa fall 
justerats. Detta med hänsyn till att workshopdeltagarna inte alltid kan väntas ha tillgång 
till den samlade kunskap som faktiskt finns runt olika typhändelser. De slutliga 
värderingarna av respektive typhändelse utgör inte en fullständig sanning, då många 
typhändelser inte går att värdera objektivt. Värderingarna är gjorda utifrån den data och 
förförståelse som under rådande diskurs funnits tillgänglig. Utgångspunkten för 
värderingarna har varit de kriterier som redovisas nedan.  
 
Sannolikhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
32 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2019) 

Sannolikhet 
 

Mycket hög sannolikhet  1 gång per år 

Hög sannolikhet  1 gång per 10 år 

Medelhög sannolikhet  1 gång per 50 år 

Låg sannolikhet  1 gång per 100 år 

Mycket låg sannolikhet  1 gång per 1000 år 
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Människors liv och hälsa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällets funktionalitet 
Samhällets funktionalitet är det som samhällsviktiga verksamheter producerar.  
Konsekvenser som påverkar samhällets funktionalitet är en händelse där ett eller flera av 
nedanstående kriterier är uppfyllda, eller kommer uppfyllas om händelsen pågår under en 
längre tid.  
 
Händelsen innebär: 

• störningar på ett helt samhällsfunktionsområde 
• störningar på flera olika samhällsfunktioner 
• påverkan av möjligheten för befolkningen att genomföra sina vardagsrutiner  
• påverkan av möjligheten att säkerställa förutsättningar för liv och hälsa. 

 

Konsekvens 
Samhällets funktionalitet 

Katastrofala Övervägande del av befolkningen 

Mycket allvarliga Mycket mer än hälften av befolkningen 

Allvarliga Påverkar upp till hälften av Örebros befolkning 

Betydande En liten del av befolkningen 

Begränsade En mycket liten del av befolkningen 

 
  

Konsekvens 
Människors liv och hälsa 

 

Katastrofala 25–29 döda och eller 25–99 
drabbade 

Mycket allvarliga  10 döda och/eller 25 drabbade 

Allvarliga 5 döda och/eller 15 drabbade 

Betydande 1 död och/eller 10 drabbade 

Begränsade 0 döda och/eller 5 drabbade 
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Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

Konsekvens 
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 
   Bedömningskriterier alt.133 Bedömningskriterier alt.2 

Katastrofala Anarki, statskupp, 
kommunkupp, terroraktioner 

Samhällelig kollaps  

Mycket 
allvarliga 

Civil olydnad, upplopp, grov 
vandalism, sabotage, 
organiserad brottslighet 

Omfattande förtroendekris 
gentemot myndigheter och 
politiker 

Allvarliga  Gängkriminalitet, hatbrott, 
aktioner och konflikter med 
personskador, 

konkreta hot mot demokratin 

Konkreta hot mot demokratin   

Betydande Kränkande skriverier i media, 
störande av politiska 
sammanträdanden 

Kränkningar i det offentliga 
rummet av mindre men 
betydande grupper ex. 
politiker, specifika 
tjänstepersoner   
 

Begränsade Förtal, missnöjesyttringar, 
förtroende 

Missnöjesyttringar på 
individnivå 
 

 
 
Miljö och ekonomiska värden 

Konsekvens 
Miljö och ekonomiska värden 

Katastrofala >50 000 000 SEK 

Mycket allvarliga 10–50 miljoner SEK 

Allvarliga 1–10 miljoner SEK 

Betydande 100 000–1 000 000 SEK 

Begränsade <100 000 SEK 

 

  

 
33 Alternativ 1 har använts vid workshoptillfällena. Vid omvandling till de kommunövergripande 
riskvärderingarna har hänsyn tagits till båda alternativen.  
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10. Riskmatris – resultat 
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Mycket hög 
sannolikhet 
(1 gång/år) 

(5) 
 

 1    

Hög 
sannolikhet 

(1 gång/ 10 år) 
(4) 

 
 9, 13, 15, 

20, 22, 32 
11, 14, 18, 
26, 27, 30 29  

Medelhög 
sannolikhet 

(1 gång/50 år) 
(3) 

 
 2a, 4, 10, 

12, 25 
3, 8, 21, 

23, 28, 31 24  

Låg 
sannolikhet 

(1 gång/100 år) 
(2) 

 
7 6,19 2b, 16 17  

Mycket låg 
sannolikhet 

(1 gång/ 
1000år) 

(1) 

 

   5  

 
Begränsade 
konsekvenser 

(1) 
 

Betydande 
konsekvenser 

(2) 
 

Allvarliga 
konsekvenser 

(3) 
 

Mycket 
allvarliga 

konsekvenser 
(4) 

 

Katastrofala 
konsekvenser 

(5) 
 

      

 
Riskmatris  

1. Värmebölja 17. Kärnteknisk olycka 

2a. Torka  
2b. Vattenbrist 

18. Störningar i dricksvattenförsörjningen 
och avloppssystem 

3. Storm  19. Störningar i livsmedelsförsörjningen 

4. Snöoväder  20. Störningar i finansiella system 

5. Översvämning  21. Störningar i elförsörjningen 

6. Skyfall  22. Störningar i elektroniska 
kommunikationer  

7. Ras och skred  23. Störningar i värmeförsörjningen  

8. Skogsbrand  24. Störningar i drivmedelsförsörjningen  

9. Åska  25. Störningar i transporter  

10. Anläggningar med hantering av 
farliga ämnen  

26. Hot och pågående dödligt våld  

11. Farligt gods  27. Terrorism/ våldsbejakande extremism  

12. Allvarlig händelse i publikt område  28. Social oro  

13. Stor trafikolycka (tåg/väg/flyg/båt)  29. Subversiv verksamhet  

14. Brand i särskilda objekt  30. IT- attacker 

15. Händelse på annan plats med stora 
konsekvenser för kommunen  

31. Epidemi/Pandemi 

16. Dammbrott 32. Epizooti och zoonos  
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10.1  Identifierade och analyserade risker för 
kommunen och kommunens geografiska område 
 
10.1.1 Naturolyckor och extrema väderhändelser 
Det finns olika sorters extrema väderhändelser och en del innebär direkt stor påverkan 
som exempelvis ett skyfall eller en storm. Andra byggs upp genom att någon viss 
väderlek dominerar under en längre tid, till exempel en värmebölja eller höga flöden i 
vattendrag. En längre period med torka eller ihållande regn kan också leda till extrema 
förhållanden34. En av klimatförändringarnas effekter är att det kommer bli allt vanligare 
med extrema väderhändelser som i sin tur kan ge ökade problem för olika 
samhällsviktiga verksamheter35.  
 
> Värmebölja  
Värmebölja definieras av SMHI som en sammanhängande period då dygnets högsta 
temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck36. Extrema och långvariga 
värmeböljor medför olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. 
Kritiska grupper är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsvariation samt barn och 
gravida37.  
 
Sammantaget kan en värmebölja innebära sårbarhet för viktiga samhällsfunktioner som 
tillgång och kvalitet på vatten samt stora ekonomiska förluster i jord- och skogsbruket38. 
Med ett varmare klimat ökar också problemen med skadedjursangrepp, växtsjukdomar 
och ogräs39. Historiskt sett har en värmebölja drabbat länet vartannat år och frekvensen 
kommer sannolikt att öka, men med begränsade konsekvenser40. I slutet av det nu 
rådande århundradet väntas extremt varma temperaturer återkomma var tredje till vart 
femte år.41 
 
Materialinsamlingen visar att de flesta av kommunens verksamheter påverkas av 
värmeböljor. Workshopdeltagarnas samtal handlade mycket om att värmeböljor kan 
medföra påverkan på natur och jordbruk, människor och arbetsmiljö.  
 
Vad gäller påverkan på natur och jordbruk handlade samtalen om att värmeböljor kan 
innebära skador på grödor, dåliga skördar, brist på foder och vatten som leder till 
problem med djurhållningen. Som en konsekvens av detta kan det bli brist på vissa 
matvaror samt minskad tillgång på vatten, vilket i extremfall kan innebära konsekvenser 
för liv och hälsa.  
  
Kommunens verksamheter pratade även om hur värmeböljor kan vara direkt hälsofarligt 
för människor. Utsatta grupper kan påverkas i stor utsträckning, vilket innebär att 
åtgärder snabbt kan behöva vidtas inom kommunen. Många av deltagarna refererade till 
erfarenheter från den varma sommaren 2018.  
 
Forskningen pekar på att värmeböljor och extremt varma temperaturer väntas bli mer 
frekvent förekommande i framtiden. Därför ansåg en del workshopgrupper att det kan 

 
34 (SMHI, 2015) 
35 (Carlsson- Kanyama, 2012) 
36 (SMHI, 2011) 
37 (Folkhälsomyndigheten, 2015) 
38 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2011a) 
39 (Jordbruksverket, 2012) 
40 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2011a) 
41 (SMHI, 2011) 
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bli viktigt för kommunen att se över långsiktiga åtgärder för att minska påverkan på 
sårbara grupper. Exempel på detta gäller ventilation, kylsystem eller andra typer av 
lösningar för lägre temperatur i byggnader. Åtgärder kan också behöva vidtas för att hålla 
rätt temperatur i känslig teknisk utrustning.  
 
Typhändelsen har främst bedömts utifrån påverkan som värmeböljor medför på 
människor och då framförallt riskgrupper.   
 

 

> Torka och vattenbrist  
I de flesta klimatprognoser framgår att torka och vattenbrist med stor sannolikhet 
kommer bli mer frekvent förekommande i framtiden.  Torka innebär att vattenmängden 
minskar i naturen vilket kan leda till att tillgången på vatten minskar. Det kan få stora 
konsekvenser för människan och samhället i stort.42 Vattenbrist kallas situationen när 
tillgången på vatten är mindre än efterfrågan. Vattenbrist kan bero på att det råder brist 
på antingen grundvatten eller ytvatten, eller att det samtidigt råder brist på båda.43 
 
Under den varma sommaren 2018 deltog Örebro kommun i Länsstyrelsens 
samordningsarbete runt situationen och vissa verksamheter arbetade väldigt hårt för att 
hantera värmen. Händelsen ledde också till att kommunen utökade sitt 
beredskapsnätverk på jordbrukssidan eftersom en konsekvens av torkan var påverkan på 
natur och jordbruk, i form av dåliga skördar och brist på bete och foder till djur. 
  
Workshopdeltagarna konstaterade att kommunens driftnivåer sannolikt skulle sjunka vid 
en situation med vattenbrist. Både på grund av att vissa verksamheter är beroende av 
stora mängder vatten i sin produktion, men också för att de som arbetar i alla 
verksamheter på sikt skulle påverkas av en dålig tillgång på vatten. Vidare diskuterade 
grupperna att en sådan situation skulle kunna medföra ökade kostnader för kommunen.  
Det konstaterades också att vattenbrist kan innebära en direkt inverkan på befolkningen 
som helhet. 
 
Workshopdeltagarna ansåg att konsekvenserna bland annat skulle bli påverkan på 
planerad skogsröjning och markberedning. Dessa får ibland skjutas upp eftersom torka 
kan leda till förhöjd risk för skogsbränder och skogsmaskinerna kan ibland skapa gnistor 
som skulle kunna orsaka en skogsbrand. 
  
Torka och vattenbrist kan även innebära ökad marksättning vilket ibland leder till skador 
på fastigheter och annan infrastruktur. En situation med torka och/eller vattenbrist 

 
42 (SMHI, 2019)  
43 (Ibid.) 

Värmebölja (1)  
Högsannolikhet och betydande konsekvenser.  
 
Störst påverkan: Liv och hälsa.  

Tillförlitlighet:  God. Fakta, forskning och prognoser finns.  

Prognos:  Påverkas kraftigt av klimatförändringar. Frekvens 
och konsekvenser förväntas öka. 



42 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR ÖREBRO KOMMUN 2020–2023 
 

påverkar också förutsättningarna i verksamheterna eftersom de kanske måste anpassas 
för att minska vattenanvändningen.  
  
Prognoser för framtida klimatförändringar visar på mer frekvent förekommande 
torrperioder och vattenbrist till följd av det. Några verksamheter inom kommunen 
förutspådde även ökade ekonomiska kostnader och i vissa fall även  
politiska och sociala konsekvenser.   
 

 
> Storm 
En storm definieras av att vindstyrkan uppgår till 24,5–32,6 m/s.44 Örebro kommun 
drabbas inte i lika stor utsträckning som kommuner/städer nära kusterna.  
 
Kraftiga stormar där träd faller och luftburna elledningar förstörs kan få allvarliga 
konsekvenser för samhället i form av skador på exempelvis infrastruktur45. Detta kan 
leda till sekundära störningar, exempelvis inom livsmedels- och drivmedelsförsörjningen.  
 
Stormar kan påverka möjligheten till framkomligheten på vägar vilket kan leda till 
begränsade transportmöjligheter. Detta påverkar samhället i stort eftersom transporter är 
avgörande för att det ska vara möjligt för befolkningen att åka till och från arbetet, samt 
möjligheten till leverans av varor. Framkomlighet är också nödvändigt för 
samhällsviktiga funktioner som är beroende av transport. En direkt konsekvens av 
stormar är också strömavbrott. Vilket leder till stora konsekvenser för samhället i stort 
och för driften av verksamheter. Läs vidare om konsekvenser av elavbrott under 
störningar i elförsörjningen (typhändelse 21). 
  
Ovanstående visar att stormar kan vara problematiska och ger stora effekter på 
samhällets funktionalitet och driftnivåerna inom de kommunala verksamheterna. 

 
44 (SMHI, 2017)  
45 (Miljödepartementet, 2007) 

Torka (2a) 
Medelhög sannolikhet och betydande konsekvenser 
 
Störst påverkan: Miljö och ekonomiska värden. 

Tillförlitlighet:  God. Fakta, forskning och prognoser finns.  

Prognos:  Delvis osäker. Forskning och prognoser finns, men ej i 
närområdet. 

 
Vattenbrist (2b) 
Låg sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 
 
Störst påverkan: Miljö och ekonomi. 

Tillförlitlighet:  Delvis osäker. Forskning och prognoser finns, men ej i    
närområdet. 

Prognos:  Påverkas kraftigt av klimatförändringar. Frekvens 
och konsekvenser förväntas öka. 



43 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR ÖREBRO KOMMUN 2020–2023 

Kommunen har ett ansvar för att röja på kommunala vägar och i det kommunala 
offentliga rummet efter en storm, vilket kan leda till ökad arbetsbelastning och ökade 
ekonomisk påverkan. Annan hantering kan också innebära ekonomisk påverkan, bland 
annat tillfälliga åtgärder inom de kommunala verksamheterna under och efter en storm. 
 

 
> Snöoväder 
Snöoväder kännetecknas av ihållande nederbörd i form av snö som medför stora 
snömängder på marken. Det innebär påverkan på möjligheten att hinna få bort 
snömassorna, vilket i sin tur leder till trafikstörningar och minskad framkomlighet på 
vägarna. Hanteringen av snön ställer stora krav på snöröjningen som kommunen 
ansvarar för, speciellt om snöovädret är ihållande under en längre tid eftersom det 
innebär konsekvenser för både ekonomi och personalkapacitet. Ett snöoväder innebär 
ofta kraftiga vindar, som gör att mängden snö samlas på vissa platser. Elavbrott och 
begränsad framkomlighet i trafiken är vanliga konsekvenser av snöoväder.46  
 
Under vintern 2009–2010 föll det stora mängder snö över Sverige. Mellersta Sverige, där 
bland annat Örebro län ingår, påverkades på flera olika sätt. En följd av händelsen var 
transportstörningar och begränsad framkomlighet i stadsmiljön. Vidare innebar det också 
ett större behov av tak-skottning samt ett ökat behov av terrängfordon. Konsekvenser 
uppstod också inom vattenförsörjningen.47  
 
En följdeffekt av snöoväder kan vara att stora snömängder samlas på tak vilket kan 
orsaka att taken rasar in. Ytterligare en konsekvens som kan uppstå är stora vattenmassor 
till följd av snösmältning. Båda händelserna kan innebära skada på fastigheter och ökade 
kostnader för skadad byggnad eller materiel.  
 

 
46 (MSB, 2010a) 
47 (Ibid.)  

Storm (3) 
Medelhög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Liv och hälsa, miljö och ekonomi, samhällets  
funktionalitet 

Tillförlitlighet: God. Data, forskning och prognoser finns. 

Prognos:  Svårt att förutse hur det påverkas av klimatförändringar. 
Frekvens och konsekvenser osäkra. 

Snöoväder (4) 
Medelhög sannolikhet och betydande konsekvenser. 
 
Påverkar:  Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet 

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns. 

Prognos:  Risken för snöoväder förväntas minska i framtiden.  
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> Översvämning  
Översvämningar uppstår ofta efter perioder då riklig nederbörd eller snösmältning och 
isproppar får sjöar och vattendrag att svämma över. Avrinningsområden, topografi och 
geologi är aspekter som är avgörande i hur översvämningen utvecklas. 
Klimatförändringarna förväntas öka frekvensen på översvämningar i ett framtida 
klimat48.    
 
Översvämningar som uppstår till följd av höga flöden kan innebära stora konsekvenser 
för kommunen och samhället i stort. Likt typhändelserna storm och snöoväder kan även 
översvämningar påverka framkomligheten och skapa problem för viktiga 
samhällsfunktioner.  
 
Översvämningskarteringar och dokumentet Regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Örebro län visar att Örebro kommun skulle kunna översvämmas kraftigt som följd av 
höga flöden i sjöar och vattendrag.49 En översvämningskartering baserad på ett 1 000-års 
flöde i Svartån visar på stor påfrestning på kommunen, men även på enskilda individer. 
Den kommunala VA-verksamheten skulle troligtvis drabbas hårt vid en sådan 
översvämning eftersom det sannolikt saknas kapacitet att ta hand om den stora 
vattenmängden. Detta skulle troligtvis innebära konsekvenser för ekonomi, miljö och 
egendom. 
 
Vissa områden såsom Holmen, Rosta, centrala delar av Väster och Rynninge kan bli hårt 
drabbade. Tekniska förvaltningen, med ansvar för väghållning och vattenförsörjning, 
skulle sannolikt påverkas av ökad arbetsbelastning redan vid mindre omfattande 
scenarion. Det kan även innebära viss ökad arbetsbelastning för Miljökontoret och 
Stadsbyggnadskontoret eftersom de har särskild sakkunskap på området. 
  
Örebro kommun arbetar mycket med översvämningsförebyggande frågor, delvis 
eftersom Örebro är utpekat av MSB som ett område med betydande översvämningsrisk. 
Arbetet med översvämningsfrågorna har bland annat fokus på att identifiera åtgärder för 
att minska skadeverkningarna efter en översvämning. Arbetet hanteras också löpande 
inom Stadsbyggnad, vad gäller översiktsplanering50 och detaljplanering. Ett 
förbättringsförslag som framkom under ett workshoptillfälle var att tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan olika kommunala aktörer inför en eventuell översvämning. 
 
Utgångspunkten för värderingen av denna typhändelse är de översvämningskarteringar 
som finns över Örebro. Bedömningen utgår från de konsekvenser som uppstår vid  
1 000-års flöden.  

 
48 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2011b) 
49 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2016) 
50 (Örebro kommun, 2018) 
 

Översvämning (5) 
Låg sannolikhet och mycket allvarliga konsekvenser. 

Påverkar: Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet 

Tillförlitlighet: God. Data, forskning och prognoser finns. 

Prognos:  Oklart hur klimatförändringar påverkar, möjligt att 
kraftiga regnoväder blir mer vanligt. 
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> Skyfall 
Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är definitionen av ett 
skyfall, 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd per minut51. 
Konsekvenserna av ett skyfall får stor påverkan i urbana områden på grund av utbredd 
infrastruktur och byggnadstäthet. En trolig följd av klimatförändringarna är att 
korttidsnederbörd och däribland skyfall kommer få en tätare återkomsttid. Det går dock 
inte att göra några prognoser på mängderna eller var skyfallen kommer att öka i störst 
utsträckning.52 
 
Skyfall kan bland annat innebära:  

• konsekvenser för dricksvattenförsörjningen 
• påverkan på kommunikationsnät 
• ekonomisk skada på egendom 
• ökad risk för ras och skred 
• begränsningar i transportnätet  
• påverkan på jordbruk.53 

 
Likt de tre tidigare typhändelserna (storm, snöoväder och översvämning) har även skyfall en 
påverkan på framkomligheten på vägar. Detta påverkar bland annat kommunala 
verksamheters driftnivå. 
  
Skyfall kan också innebära ökad arbetsbelastning för verksamheter som bistår med 
expertis. Vidare kan det leda till ekonomiska kostnader och minskad driftnivå om stora 
vattenmassor fyller källare eller fastigheters markplan.  
 
Skyfall som orsakas av att stora regnmängder faller under en kortare period ställer stora 
krav på att det finns fungerande och väl utbyggd dagvattenhantering och 
vattenreservoarer i parker och grönområden. Eftersom dessa ska samla upp vatten för att 
minska skadeverkningar i på andra platser, exempelvis i bostadsområden.  
 
I Örebro kommun finns risk för översvämning till följd av omfattande 
nederbördsmängder.54 En viktig aspekt för att minska risken för att skyfall får 
omfattande konsekvenser är att ta hänsyn till detta vid förtätning av staden. Detta 
eftersom förtätning innebär att en allt större yta blir hårdbelagd och ökar därmed risken 
för översvämningar vid skyfall. Ett sådant förebyggande arbete finns inom kommunen i 
dagsläget.55  
 
Utgångspunkten för värderingen av denna typhändelse är de skyfallskarteringar (100 års 
regn) som finns över Örebro.  
 

 
51 (Olsson & Josefsson, 2015) 
52 (Ibid.) 
53 (Länsstyrelserna, 2011) 
54 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2016) 
55 (Örebro kommun, 2018) 
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> Ras och skred 
Ras och skred är plötsliga och snabba processer som kan få allvarliga konsekvenser. Det 
har inträffat ras i Sverige som har raserat bebyggelse, vägar, järnvägar, broar och 
elledningar. Enligt undersökningar av Statens geotekniska institut kommer stabiliteten i 
marken försämras med 5–30 procent i och med ett förändrat klimat vilket medför ökad 
risk för ras och skred. De flesta ras och skred inträffar under våren och hösten då trycket 
i markens porer är högt till följd av exempelvis intensiv nederbörd och snösmältning56. 
 
Klimatanalyser för Örebro län visar på en ökning av nederbörden vilket påverkar 
jordarnas stabilitet negativt, som i sin tur ökar risken för ras och skred.57 Enligt 
dokumentet Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län tydliggörs att det finns 
risk för ras, skred och erosion i Örebro kommun58. Risken är inte överhängande inom 
länet men ett ras eller skred kan dock inte uteslutas, framförallt inte med hänsyn till 
klimatförändringarna.59 Dokumentet Ras- och skredrisker i Örebro län visar mer specifikt på 
områden i kommunen där det råder ras- och skredrisk.60 
 
Vid materialinsamlingen tydliggjordes att ras och skred inte är något som under de 
senaste åren har påverkat de kommunala verksamheterna i större utsträckning. Vid 
händelse av ett mer omfattande ras och skred beskrev förvaltningarna och 
verksamheterna att det dock skulle kunna medföra påverkan, bland annat vad gäller 
framkomlighet på berörda vägar. Verksamheten vatten och avlopp menade också att ett 
ras och skred skulle vara kritiskt om det skulle innebära brott på ledningar eller eventuell 
påverkan på viktiga noder och funktioner tillhörande verksamheten.  
 
Förvaltningen stadsbyggnad hanterar frågan om ras och skred löpande i sitt arbete med 
fysisk planering till skillnad från övriga förvaltningar61.  

 
56 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2013) 
57 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2013) 
58 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2016) 
59 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2013) 
60 (Ibid.) 
61 (Örebro kommun, 2018) 

Skyfall (6) 
Låg sannolikhet och betydande konsekvenser. 

Påverkar:  Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet, liv och 
hälsa, demokrati och rättssäkerhet.   

Tillförlitlighet: God. Data, forskning och prognoser finns. 

Prognos:  Påverkas kraftigt av klimatförändringar. Konsekvenserna 
förväntas stiga. 
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> Skogsbrand 
Bränder i skog kan benämnas på ett flertal olika sätt; några exempel är skogsbrand, brand 
i skogsmark eller mark samt brand i terräng. Skogsbränder kan både vara okontrollerade 
och kontrollerade. När luftfuktigheten och temperaturen når vissa nivåer skapas 
förutsättningar för väldigt snabba brandförlopp. De senaste åren har problemen med 
skogsbränder ökat. Sverige har påverkats kraftigt dels under branden i Västmanland 
201462 och de många skogsbränderna under sommaren 201863. Båda åren var det mycket 
varma perioder innan bränderna. En skogsbrand kan uppstå av flera olika orsaker: bland 
annat mänsklig aktivitet, naturfenomen som åska och felaktig teknik. I samband med de 
rådande klimatförändringarna finns det stor risk för att skogsbränder kommer bli allt mer 
vanligt64  
 
 Sommaren 2018 visade hur stora skogsbränder kräver mycket resurser både i form av 
räddningstjänst och stabsledning. Skogsbränder påverkar mark- och skogsägare genom 
ekonomisk och materiell förlust.65 Skogsbränder påverkar också enskilda medborgare, 
exempelvis om det skulle krävas evakuering. Vid en sådan händelse är det viktigt att 
kommunen kan hantera personerna som evakuerats. 
  
Mellan 2015 och 2018 gjordes cirka 190 utryckningar för brand i skog och mark i Örebro 
kommun, 68 av dessa inträffade under 2018.66 
 
Förvaltningarna och verksamheterna inom Örebro kommun påverkas till viss del av 
skogsbränder. Bland annat kan vissa verksamheter och nyckelpersoner bli inkopplade i 
krishanteringen, det kan även innebära minskad driftnivå och för vissa verksamheter 
ökad arbetsbelastning. Det är viktigt att det finns beredskap inom de verksamheter som 
kan påverkas av skogsbränder under sommarmånaderna – speciellt på grund av den 
ökade risken för skogsbränder till följd av klimatförändringarna.  
  
I kommunen finns fastigheter, infrastruktur och vattenskyddsområden i nära anslutning 
till skogsmark vilket innebär att en skogsbrand som påverkar en eller flera av dessa kan 
leda till omfattande konsekvenser, bland annat för samhällets funktionalitet.  
 

 
62 (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2015) 
63 (MSB, 2018a) 
64 (Sjökvist, et al., 2013) 
65 (Statens offentliga utredningar, 2019) 
66 MSB:s statistik- och analysverktyg IDA 

Ras och skred (7) 
Låg sannolikhet och begränsade konsekvenser. 

Påverkar:  Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet, liv och 
hälsa, demokrati och rättssäkerhet.   

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns. 

Prognos:  Påverkas kraftigt av klimatförändringar. Konsekvenser 
förväntas stiga. 
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> Åska 
Åska är väderrelaterat och uppkommer ofta vid höga temperaturer och hög luftfuktighet. 
Åska är mer vanligt i landets södra delar och även vid kusterna. Örebro har i genomsnitt 
runt 15–20 dagar med åska per år.67 Elektronisk utrustning brukar pekas ut som mest 
utsatt och sårbar för åskoväder.  
 
En vanligt förekommande konsekvens av åsknedslag är elavbrott. På grund av det 
utbredda beroendet av el innebär avbrott konsekvenser både för samhället i stort och 
kommunala samhällsviktiga verksamheter. Längre elavbrott innebär också mer 
omfattande konsekvenser, se vidare beskrivning under typhändelsen störningar i 
elförsörjningen. Vid torrperioder kan åsknedslag även vara den utlösande faktorn för en 
skogsbrand. Konsekvenser av en skogsbrand beskrivs vidare under typhändelsen 
skogsbrand. 
  
Det finns även risk att åska slår ut viktiga styrsystem och annan infrastruktur för 
samhällsviktiga verksamheter, vilket i sin tur kan innebära påverkan på samhällets 
funktionalitet och ekonomi.  
 

 
10.1.2 Andra olyckor 
I samhället inträffar ständigt små och stora olyckor. Beroende på vilka typer av olyckor 
och var dessa sker i samhället kan verksamheter som är samhällsviktiga påverkas i större 
eller mindre omfattning. En del händelser går att förutse och till viss del förebygga och 
på så sätt begränsa konsekvenserna vid en eventuell olycka. Olyckor av större karaktär 
där exempelvis farligt gods och många människor är inblandade kan innebära stora 
utmaningar för samhället att hantera. 
 

 
67 (SMHI, u.d. (b))  

Skogsbrand (8) 
Medelhög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet, känslig 
infrastruktur. 

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns. 

Prognos:  Påverkas kraftigt av klimatförändringar. Konsekvenser 
och sannolikhet förväntas öka. 

Åska (9) 
Hög sannolikhet och betydande konsekvenser. 
 
Påverkar:  Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet,  

Tillförlitlighet: God. Data, forskning och prognoser finns, men begränsat 
lokalt. 

Prognos:  Oklart. Påverkas av teknikutvecklingen. 
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> Anläggningar med hantering av farliga ämnen 
Farliga anläggningar är ett samlingsnamn för de verksamheter som hanterar en stor mängd 
kemikalier eller av annan anledning kan innebära fara för människor och miljön vid en 
olycka. Dessa verksamheter har därför enligt lag särskilda regler för hur de ska arbeta.68  
 
Det finns flera anläggningar med hantering av farliga ämnen inom kommunen. De som 
klassas som seveso verksamheter69 inom kommunens geografiska område är: E.ON 
Åbyverken, NCC Ballast Dylta, NCC Ballast Eker och Suzuki Garphyttan AB. 
Universitetssjukhusets och Örebro Flygplats verksamheter omfattas inte av Seveso-
direktivet, men klassas ändå som farliga verksamheter. 
  
Inom kommunen hanteras ibland farliga ämnen i mindre skala på bland annat 
återvinningscentralerna, kommunens drivmedelsstationer och inom viss lagerverksamhet. 
Det finns även farliga ämnen som klor och ammoniak i till exempel is- och simhallar.  
  
Under materialinsamlingen beskrev flera verksamheter och förvaltningar att de är 
bekymrade över att de inte har kunskap om hur ventilation i vissa av deras fastigheter ska 
stängas av vid en händelse av ett farligt utsläpp i närområdet. I många fall är det bara 
fastighetsägaren som kan stänga av ventilationen vilket innebär att verksamheten är 
beroende av ett snabbt agerande från fastighetsägarens sida. Vid en eventuell olycka är 
det viktigt att det finns rutiner för detta samt att dessa är formulerade och 
kommunicerade.  
 

 

> Farligt gods 
Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska 
egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Farligt gods kan till 
exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper70.  
Örebro är ett transport- och logistikcentrum med både motorväg, järnväg och flygplats i 
nära anslutning. Det transporteras en stor mängd farligt gods inom kommunen både 
med väg- tåg och flygtrafik.  
 
Inom kommunen finns ett flertal vägar utpekade som primär och sekundär väg för 
transport av farligt gods. Primära vägar är E18, E20, RV50.71 I kommunens 

 
68 (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, .) 
69 Sevesodirektivet har tagits fram av EU för att förebygga och begränsa konsekvenserna av allvarliga 
kemikalieolyckor och dess påverkan på människor och miljö. Verksamheter som klassas som 
sevesoanläggningar hanterar farliga ämnen i viss mängd vid ett och samma tillfälle. 
70 (MSB, 2019d)  
71 Trafikverket, NVDB karta, Var får jag köra? 
 

Olyckor, hantering av farliga ämnen (10) 
Medelhög sannolikhet och betydande konsekvenser. 

Påverkar:  Liv och hälsa.  

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns,  

Prognos:   –  
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översiktsplan framgår att kommunen tar hänsyn till transportleder med farligt gods vid 
nybyggnation samt med reglering av skyddsavstånd. Översiktsplanen visar också på att 
hänsyn tas till farligt gods vid planering för en framtida omledning av järnvägstrafik 
utanför stadskärnan.72  
 
Under perioden 2015–2018 har Örebro kommuns TIB larmats om händelser som rör 
kemiska utsläpp eller explosiva ämnen vid 6 tillfällen.  
 
Under materialinsamlingen har förvaltningarna och verksamheterna diskuterat kring 
risken med farligt gods, främst järnvägstrafik och vägtrafiktransporter har då 
uppmärksammats. Eftersom motorvägen och järnvägen löper centralt genom staden 
innebär det att många kommunala verksamheter, och samhället i stort, skulle kunna 
påverkas av en olycka med farligt gods. Om en farlig godsolycka inträffar finns det risk 
för konsekvenser för liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt ekonomi och miljö. En 
inträffad händelse skulle kunna kräva inrymning med ventilationsstängning, utrymning 
eller storskalig evakuering. Beroende på omfattning av händelsen kan antalet drabbade 
och övriga konsekvenser variera. En olycka skulle bland annat ställa krav på krisledning, 
kommunikation samt psykosocialt omhändertagande.  
  
De mest vanligt förekommande olyckorna med farligt gods är vägtrafiktransporter. 
Sådana olyckor kan innebära konsekvenser för samhällets funktionalitet samt ekonomi 
och miljö om farliga ämnen läcker ut i naturen. En händelse vid en vattentäkt skulle 
innebära risk för dricksvattenproduktionen. I kommunen finns ett omfattande arbete för 
att snabbt sanera vid en eventuell olycka, där både vatten och avloppsverksamheten, 
räddningstjänsten och Miljökontoret ingår.  
  
Kritiska verksamheter bör se till att det finns ett förebyggande arbete med exempelvis 
rutiner för inrymning och ventilationsavstängning samt evakuering.  
 

 
> Allvarlig händelse i publikt område 
Stora publika evenemang som konserter, idrottstävlingar och festivaler äger ofta rum i 
Örebro kommun. En allvarlig olycka eller en katastrof i samband med ett publikt 
evenemang kan få stora konsekvenser för kommunen. Inga publika evenemang är 
riskfria och olyckor och katastrofer sker så gott som årligen runt om i världen. Det är 
viktigt att ta hänsyn till säkerhet vid planerade evenemang73. I Örebro finns också 
flertalet platser där många människor kan samlas under mer spontana former, till 
exempel köpcentrum, torg, evenemangslokaler samt idrottsanläggningar.  
 
 

 
72 (Örebro kommun, 2018) 
73 (Säterhed, et al., 2011) 

Olyckor, farligt gods (11) 
Hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet.  

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns,  

Prognos:  Svårbedömt eftersom värderingen gjorts på ett generellt 
plan.  
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En allvarlig händelse i ett publikt område kan omfatta många olika typer av händelser. 
En allvarlig händelse kan både påverka vissa kommunala verksamheter, men även 
enskilda medborgare. Det är extra viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder vid 
evenemang eller vid andra tillfällen där många personer samlas på en och samma plats. 
Detta gäller både kommunens egna verksamheter, enskilda aktörer samt generellt inom 
kommunens geografiska område. 
  
Arbetet med säkerhetsfrågor inom kommunen är stort och det vidtas många åtgärder för 
att minska riskerna till vardags och vid evenemang. Det finns dock alltid risker som inte 
kan elimineras helt. Om en händelse, trots säkerhetsåtgärder, skulle inträffa är det av stor 
vikt att krisledning, kommunikation och psykosocialt omhändertagande finns tillgängligt 
och aktiverat inom kommunen. En händelse skulle också ställa höga krav på sjukvården. 
 

 
> Stor trafikolycka (tåg/väg/flyg/båt) 
Med stora olyckor avses olyckor med ett högt antal skadade eller avlidna, även om det 
inte innebär stora konsekvenser för samhällsviktig verksamhet. Kommunen måste utöver 
sin räddningstjänst även ha en beredskap för hantering av stora olyckor. 
 
Det som är avgörande beror på olyckans art, inblandade individer samt geografiskt 
område. En stor olycka kan utöver drabbade personer även innebära konsekvenser för 
samhällsviktig verksamhet om skador på miljö eller infrastruktur blir omfattande.  
  
Inom kommunen genomför verksamheter resor i det dagliga arbetet samtidigt som det i 
viss utsträckning även genomförs resor i större grupper, exempelvis till konferenser och 
liknande. Skolelever, medarbetare och befolkningen i stort reser också till skolor och 
arbete, bland annat genom kollektivtrafik. Materialinsamlingen visar att flera 
workshopdeltagare resonerat kring hur rutinerna kring resor i grupp, med exempelvis 
hyrda bussar, ser ut och bör se ut. Vissa verksamheter beskrev hur de systematiskt 
arbetar för att hålla isär vissa grupper för att minska sårbarheten om en olycka skulle 
inträffa när gruppen reser. 
 
Trafikolyckor kan också i sig leda till problem med framkomligheten för övrig trafik. Det 
är tydligt att trafiknätet i centrala Örebro har dålig kapacitet för omledning av trafik. 
Redan förhållandevis små olyckor som inträffar vid nyckelpunkter på de stora 
huvudstråken leder snabbt till köer som får effekt även på tillfartsvägar och alternativa 
vägar långt ifrån olycksplatsen. Vid flera tillfällen under de senaste fyra åren har olyckor 
lett till kösituationer som påverkat hela innerstaden. Detta är allvarligt framförallt för att 
det får stora konsekvenser för blåljustrafikens möjlighet att ta sig fram i staden.    
 
Den finns behov av att identifiera omledningsvägar för att förebygga konsekvenserna av 
denna risk. I takt med att staden växer kan det också bli aktuellt att identifiera lösningar 
som underlättar omledning och koordinering av trafikflöden vid oväntade störningar. 
Det skulle exempelvis kunna vara att möjliggöra lämpliga kommunikationsvägar för 

Allvarlig händelse i publikt område (12) 
Medelhög sannolikhet och betydande konsekvenser. 

Påverkar:  Liv och hälsa.  

Tillförlitlighet: Delvis osäker. Data och forskning finns.  

Prognos:   – 
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aktörer att samverka kring frågan eller att möjliggöra snabba ändringar av 
vägtrafikskyltning för bättre information till trafikanter. Det är även av vikt att se över 
behovet av särskilda lösningar för blåljustrafiken vid planering av kommunens vägnät – 
både beständiga lösningar och under ny- och ombyggnationer. Detta för att 
utryckningsfordon inte ska begränsas i sin framkomlighet.  

 
> Brand i särskilda objekt 
Med brand i särskilda objekt avses i denna rapport bränder som får påverkan på 
samhällsviktiga funktioner. Bränder som uppstår i särskilda objekt hanteras i första hand 
av den kommunala räddningstjänsten, men brand i särskilda objekt kan även få 
konsekvenser för samhällsviktiga funktioner, några exempel är värmeverk, ställverk och 
viktiga ledningsnät. Vidare är brand särskilt kritiskt i serverhallar och anläggningar som är 
en grundläggande förutsättning för att digitala system och kommunikation ska fungera.  
 
Brand är kritiskt för alla verksamheter men konsekvenserna kan bli mycket olika 
beroende på var branden uppstår, hur omfattande den är och hur snabbt 
räddningstjänsten är på plats. Miljökontoret med sin expertis utgör i vissa fall en aktör i 
släcknings- och saneringsarbetet vilket betyder att det är en viktig funktion. Både 
samhället i stort och kommunala verksamheter kan drabbas av en omfattande brand. 
  
En förebyggande faktor för brand är kommunens systematiska brandskyddsarbete 
(SBA)74 75. Vissa verksamheter är mer frekvent utsatta för anlagda bränder och behöver  
i större utsträckning arbeta med förebyggande åtgärder och SBA. De skolverksamheter 
som deltog i workshoparbetet diskuterade också en del kring frågan om utrymning och 
hur det fungerar.  
 

 
 
 

 
74 (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, .) 
75 (Statens räddningsverk, u.d.) 

Stor trafikolycka (13) 
Hög sannolikhet och betydande konsekvenser. 

Påverkar:  Liv och hälsa.  

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns,  

Prognos:   – 

Brand i särskilda objekt (14) 
Hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet.  

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns,  

Prognos:   – 
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> Händelse på annan plats med stora konsekvenser för kommunen 
Erfarenheter från händelser som Estonia 1994, tsunamin i Sydostasien 2004, 
Flyktingsituationen 2015, terrorattacken i Stockholm 2017, och i viss mån även 
vulkanutbrottet på Island 2010, har visat att en händelse på en plats kan få konsekvenser 
inom andra geografiska områden. Sådana händelser kan drabba vissa kommundelar eller 
arbetsplatser särskilt hårt eller påverka exempelvis nyckelpersoner eller transporter i 
sådan utsträckning att det får effekt på samhällsfunktioner. Behovet av beredskap för 
psykosocialt omhändertagande av anhöriga och hemvändande drabbade kan också bli 
påtagligt. 
 
I samband med globaliseringen upplevs världen som mindre eftersom resor och 
leveranser går till och kommer från alla världens hörn. Resor genomförs runt om i hela 
världen samtidigt som det går att konstant kommunicera världen över. Olyckor och 
andra händelser sker varje dag på andra platser. Det är sällan dessa händelser får stora 
konsekvenser för en enskild kommun. Ibland är händelserna så omfattande att stora 
områden påverkas, exempelvis Vulkanutbrottet på Island 2010 där flyg fick ställas in 
vilket orsakade förseningar både inom persontrafik och godstrafik. Vid andra tillfällen är 
det specifika omständigheter som gör att en eller flera kommuner påverkas.  
 
Utifrån materialinsamlingen blir det tydligt att kommunen har påverkats och påverkas av 
rådande händelser på andra platser i världen. Bland annat påverkar konflikter i andra 
länder personer som flytt från dessa områden. Naturkatastrofer som tsunamin 2004, 
flyktingsituationen 2015 och terrorattentatet på Drottninggatan 2017 är alla frågor som 
hanteras eller hanterades inom kommunen.  
 
Händelserna som inträffar kan vara av mycket olika karaktär och kan påverka 
kommunen på många olika sätt. Det kan innebära stor påfrestning på enskilda 
verksamheter eller innebära en mer övergripande hantering av frågan. I flera fall behöver 
informations och kommunikationskapaciteten vara god. Inom kommunen är kapaciteten 
för kommunikation hög. 
 

 
> Dammbrott 
Dammbrott kan inträffa till följd av bristfälligt underhåll av en damm men det kan också 
inträffa på grund av till exempel elfel, underdimensionering eller genom dominoeffekter 
om dammar uppströms brister. Höga dammar med stora magasin utgör den största 
risken och finns det bebyggelse nedströms kan skadorna och konsekvenserna bli mycket 
allvarliga för människor, natur, vägar, byggnader och hela samhällen76. Det finns vissa 
dammar längs Svartån men de dammar som finns kan inte påverka samhället i lika stor 

 
76 (Länsstyrelsen i Örebro län, u.d.) 

Händelse på annan plats som påverkar 
kommunen (15) 
Hög sannolikhet och betydande konsekvenser. 

Påverkar:  Liv och hälsa, samhällets funktionalitet. 

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns,  

Prognos:   – 
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utsträckning såsom exempelvis stora vattenkraftsdammar kan göra. Där kan 
dominoeffekter uppstå och leda till förödande konsekvenser. 
 
Inom kommunen finns inga stora dammar intill kritisk infrastruktur. För de dammar 
som finns bedöms säkerheten som god och efterlevnaden av kraven för dammsäkerhet 
som väl fungerande. Detta innebär att sannolikheten för dammbrott värderas som låg.  
 
En möjlig riskfaktor vid dammbrott är dock eventuell påverkan på vattentillgången för 
dricksvattenproduktion vilket skulle kunna medföra konsekvenser för samhällets 
funktionalitet. 
 

 
> Kärnteknisk olycka 
Örebro län har ingen kärnkraftsanläggning, men konsekvenserna av en kärnkraftsolycka 
någon annanstans skulle kunna bli omfattande. Ett exempel på en sådan olycka är 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. 
 
Beroende på omfattning och var olyckan inträffar kan konsekvenserna av en kärnteknisk 
olycka skilja sig kraftigt. Ett utsläpp till följd av en kärnteknisk olycka medför alltid 
allvarliga konsekvenser, människor och natur kan påverkas kraftigt i anslutning till 
olyckan. Eftersom radioaktiva partiklar kan färdas långt i luften kan områden på stora 
avstånd ifrån olyckan också påverkas. Detta blev bland annat tydligt under Tjernobyl-
katastrofen 1986 när det inom vissa områden i Sverige var olämpligt att äta exempelvis 
svamp och bär som utsatts för nedfall.  
 
Under workshopen beskrev Miljökontoret att de har ett visst uppdrag runt mätningar 
och identifiering av omfattning av skador inom kommunen vid en kärnteknisk olycka 
och det skulle innebära ett extra uppdrag för dem. Övriga kommunala verksamheter 
skulle påverkas på samma sätt som samhället i stort av en sådan händelse med risk för 
människors hälsa beroende på var olyckan inträffat. 
 

 

Dammbrott (16) 
Låg sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Miljö och ekonomi, samhällets funktionalitet. 

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns,  

Prognos:   – 

Kärnteknisk olycka (17) 
Låg sannolikhet och mycket allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Alla konsekvensområden. 

Tillförlitlighet:  Osäker. Data och forskning finns.  

Prognos:   – 
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10.1.3 Teknisk infrastruktur och försörjningssystem 
Fungerande teknisk infrastruktur och försörjningssystem är viktiga inte bara för 
samhällsviktig verksamhet och samhällets krisberedskap, utan också för den enskilde 
individen. För att samhället ska kunna fungera behövs till exempel tillgång till el, vatten, 
värme, transporter och telekommunikationer.  
 
> Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem 
Människan behöver vatten för att överleva och avloppen är viktiga bland annat ur ett 
sanitetsperspektiv. I Sverige finns god infrastruktur vad gäller vatten och avlopp och 
många ser det som en självklarhet att det alltid finns vatten i kranen. I mars 2014 
förorenades vattnet i en reservoar och det ledde till att hela Örebro tätort med omnejd 
uppmanades att koka vattnet innan förtäring.  
 
I Sverige används dagligen ungefär 70 liter vatten per person för dryck, matlagning och 
personlig hygien. För disk, tvätt och städning med mera används ytterligare cirka 130 
liter vatten per person och dygn. I ett krisläge tillhör dricksvatten ett av de nödvändigaste 
behoven för den enskilda individen och befolkningen som helhet. Enligt de resultatmål 
som MSB under 2011 på regeringens uppdrag föreslagit, finns ett minibehov på 3–5 liter 
dricksvatten per innevånare och dygn inom första dygnet och sedan 10–15 liter/dygn 
följande 3 dygn samt inom några månader 50–100 liter/dygn.77 Tillgången på vatten är 
också en förutsättning för att avloppssystemen ska fungera som vanligt. Toaletter och 
andra avloppsfunktioner är bland det som först kommer skapa problem i händelse av 
bristande tillgång på vatten i systemen. 
  
Det är framförallt kommunala vattenverk som står för den storskaliga produktionen av 
dricksvatten i Sverige.78 Endast ett fåtal kommuner har reservvattentäkter till sina 
huvudvattentäkter. I Örebro kommun ligger vissa vattentäkter nära större vägar och 
järnvägar där transporter med farligt gods passerar och vid en olycka skulle detta kunna 
innebära stor inverkan på vattentäkten. Örebro kommun har ett 
vattendistributionssystem med relativt stor robusthet och redundans. Avloppssystemet är 
också relativt robust även om det har en klart större känslighet för störningar i 
exempelvis elförsörjning än vattenproduktionen och distributionen. Reningsverkets 
placering ligger också i ett område som kan vara känsligt för höjningar av vattennivån i 
Hjälmaren. 
  
Beroende på händelse och vad orsaken till störningen är, exempelvis om det skulle råda 
en större vattenläcka eller kontaminerat vatten, kan konsekvenserna bli av mycket olika 
omfattning. Inom kommunen skulle driftnivån hos flera verksamheter påverkas vid en 
störning. Det är viktigt att kommunen har en väl utarbetad beredskap för en eventuell 
störning i dricksvattenförsörjningen och avloppsystem, till exempel bör det finnas en väl 
utarbetad nödvattenplan.  

 
77 (MSB, 2011b)  
78 (Ibid.) 
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> Störningar i livsmedelsförsörjningen 
För en fungerande livsmedelsförsörjning krävs ett fungerande jordbruk, en fungerande 
importverksamhet samt goda förutsättningar för transporter och logistik. Jordbruket kan 
påverkas av extrema naturhändelser eller annan miljöpåverkan som bland annat kan leda 
till dåliga skördar eller stränga förhållanden för djurhållning. Hur jordbruket sköts är 
också avgörande på lång sikt eftersom urholkning av jordar och likande kan innebära att 
det blir svårare att bruka jorden i framtiden.   
 
Livsmedelsförsörjningens produktionskedja är komplex. I många fall transporteras och 
hanteras varor och råvaror på flera platser innan de når konsumenten. 
Livsmedelsprocesserna i sig, hela vägen från jordbruk till butik är beroende av leveranser. 
Transporter sker löpande vilket betyder att lagerhållningen inte är utbredd. På grund av 
de löpande transporterna krävs det att beställningar fungerar, men eftersom i princip alla 
beställningar sker elektroniskt krävs det att systemen fungerar. Livsmedelsförsörjningen 
skulle därmed kunna påverkas både av att varor inte kan transporteras, (beroende på 
störningar i transportnät), och av att varor inte kan beställas på grund av störningar i 
beställningssystem eller elektroniska kommunikationer. 
 
En omfattande störning i livsmedelsförsörjningen skulle innebära stora konsekvenser för 
samhället. Människors liv och hälsa är beroende av livsmedel. En störning skulle kunna 
vara väldigt riskfylld för utsatta samhällsgrupper.79 Det skulle också innebära en ökad 
påfrestning på hela befolkningen och i ett längre perspektiv blir det kritiskt för dem. De 
viktigaste förutsättningarna för att det ska vara möjligt att hålla igång 
livsmedelsförsörjningen under en kris är att det finns en genomtänkt 
beredskapsplanering och att nödvändiga förberedelser har genomförts av alla berörda 
aktörer, både privata och offentliga.80 Den enskilda medborgarens hemberedskap är 
också ytterst relevant för samhället som helhet.  

 
79 (MSB, u.d.) 
80 (MSB, 2011b) 

Störning i dricksvattenförsörjningen  
och avloppssystem (18) 
Hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Samhällets funktionalitet. 

Tillförlitlighet:  God. Data, forskning och prognoser finns.  

Prognos:   – 
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Kommunens anställda skulle påverkas av störningen och det skulle resultera i en tydlig 
påfrestning för de verksamheter som är i behov av matleveranser, såsom måltidsenheten 
och övriga kök inom kommunen. Bland annat skulle skolor, Vård- och 
omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för funktionsstöd drabbas. Eftersom 
lagerhållningen av mat inte är omfattande blir en störning snabbt kännbar.  
 

 
> Störningar i finansiella system 
Vid ett omfattande elavbrott kan det bli problem för banker att genomföra överföringar. 
En störning i de finansiella systemen kan också leda till sociala konsekvenser och oro i 
samhället. Digitaliseringen har lett till att kontanter nyttjas i allt mindre utsträckning, 
vilket betyder att de digitala funktionerna blir allt mer dominerande.  
 
Det finns ett omfattande beroende av finansiella system i samhället. Privatpersoner, den 
privata sektorn och offentlig sektor är beroende av olika funktioner för att tillhandahålla, 
ta emot och skicka pengar.  
 
Inom kommunala verksamheter blir det främst en påverkan på driftnivåerna på grund av 
minskad möjlighet till inköp, problem att göra löneutbetalningar och genomföra 
uppdraget med utbetalningar som till exempel försörjningsstöd. 
 
Hur omfattande konsekvenserna av en störning i finansiella system skulle bli beror i stor 
utsträckning på tidsperspektiv. En kortare störning innebär att vissa uppgifter får 
bortprioriteras, medan en längre störning kan innebära omfattande konsekvenser.  
 
En störning med ett längre tidsperspektiv skulle kunna leda till en förtroendeskada för 
kommunen och att vissa kommunala uppgifter inte blir utförda. Risken innebär också 
stor påverkan för enskilda personer och det övriga samhället.  
 

 
 

Störning i livsmedelsförsörjningen (19) 
Låg sannolikhet och betydande konsekvenser. 
 
Påverkar:  Samhällets funktionalitet, demokrati och rättssäkerhet, 

mänskliga fri- och rättigheter 

Tillförlitlighet:  God. Data och forskning.  

Prognos:   – 

Störning i finansiella system (20) 
Hög sannolikhet och betydande konsekvenser. 
 
Påverkar:  Samhällets funktionalitet, demokrati och rättssäkerhet, 

mänskliga fri- och rättigheter 

Tillförlitlighet: Osäker. Begränsad data och forskning.  

Prognos:  – 
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> Störningar i elförsörjningen 
MSB:s rapport Olyckor och kriser 2009/2010 definierar elförsörjningen enligt följande: 
”Elförsörjningen innefattar produktion, distribution och slutanvändning av el som i sin 
tur består av tre systemnivåer med stamnät, regionnät och lokala nät”81. 
 
I dagens samhälle finns ett stort beroende av el och ett elbortfall får snabbt konsekvenser 
för hela samhället – både för enskilda individer och samhällsviktiga funktioner. Elnätet i 
Sverige bedöms som relativt robust. Avbrott på längre än 24 timmar är relativt ovanliga 
och drabbar i första hand enskilda slutanvändare i glesbygdsområden, medan tätorterna 
ofta klarar sig bättre. En förändring sedan tidigare år är att elnätet till stor del är nedgrävt. 
Men de luftburna ledningarna som finns är fortfarande mycket sårbara. Samtidigt finns 
risken att kablar grävs av kvar. En annan typ av risk som uppmärksammats under senare 
år är en diskussion om nationell elbrist och behovet att begränsa förbrukningen genom 
medvetna nedstängningar av vissa områden. Detta har aktualiserats genom projekt Styrel. 
 
Hur allvarliga konsekvenserna blir av en störning i elförsörjningen beror bland annat på 
hur långvarig störningen är, hur stort område som berörs samt årstid och väderlek. På 
grund av det stora elberoendet finns det en mängd olika funktioner som slås ut vid en 
störning. Detta betyder att möjligheten för befolkningen att genomföra sina 
vardagsrutiner påverkas samtidigt som samhällsviktiga verksamheter kan drabbas i stor 
utsträckning.  
 
Konsekvenserna av ett omfattande elavbrott beror bland annat på vilken beredskap som 
finns. Beredskapen för befolkningen innebär bland annat att se till att kunna klara sig 
under en tid, utan yttre hjälp från myndigheter.  
 
För samhällsviktiga verksamheter talas det ofta om reservkraft, vilket är ett sätt att öka 
robustheten inom en verksamhet. Tillgången till bränsle och andra reservåtgärder för 
reservkraften kan spela stor roll för möjligheten att klara sina uppgifter som 
samhällsviktig verksamhet. Idag har många samhällsviktiga eller kritiska verksamheter 
förberett sig för strömavbrott genom att bygga till reservkraft. Utan tillgång till 
reservkraft kan det uppstå stora driftstörningar och därmed innebära stora konsekvenser 
för samhällets funktionalitet. De flesta större reservkraftlösningarna är baserade på 
teknik som är beroende av tillgång på diesel för att producera el. Det innebär egentligen 
att många samhällsviktiga funktioner i praktiken har ersatt sitt elberoende med ett 
beroende av diesel.  
 
Sedan några år finns en tendens i samhället att bygga in kraftlösningar i form av 
solpaneler eller vindkraft som producerar en del av den el som till exempel en fastighet 
eller verksamhet behöver. Det är en positiv utveckling eftersom det dels ger lokalt 
producerad el, och därmed minskar beroendet av ett fungerande elnät, men det innebär 
också att reservkraftlösningarna varieras och inte bara består av en enda lösning. För 
ökad robusthet i Örebro kommun kan möjligheten att skapa reservkraftlösningar enligt 
den modellen ses över.   
 
I Örebro kommun finns en teknisk möjlighet att strömförsörja delar av Örebro tätort 
genom så kallad ö-drift från Åbyverket (E-ON fjärrvärmeanläggning), om tillgången till 
el utifrån skulle gå förlorad. Med ö-drift menas att kraftvärmeverket producerar både el 
och fjärrvärme till ett visst geografiskt område. Det är dock inte möjligt att starta 
Åbyverket utan tillgång till strömförsörjning utifrån (så kallad dödnätsstart). I dagsläget 
är det mycket sannolikt, men inte helt säkert, att verket initialt skulle stanna om 
strömmen utifrån föll bort, vilket begränsar möjligheten att använda lösningen ö-drift. 

 
81 (MSB, 2010b) 
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En tillförlitlig möjlighet för dödnätsstart av Åbyverket skulle avsevärt minska 
kommunens sårbarhet vid ett strömbortfall. 
 
Alla verksamheter inom kommunen har ett mer eller mindre beroende av elförsörjning. 
Vid en störning sjunker driftnivån oftast på grund av att arbetsuppgifterna kräver tillgång 
till digitala funktioner. En störning kan också innebära säkerhetsrisker eller förstört 
materiel som kan leda till ekonomiska konsekvenser. En omfattande störning i 
elförsörjningen skulle ställa stora krav på kommunen i form av information, 
kommunikation och övrig krisledning. Vikten av information vid en större händelse 
innebär att kommunen behöver system för att kommunicera trots elavbrott. 
 

 
 
 
 
> Störningar i elektroniska kommunikationer 
Elektroniska kommunikationsnät är ett system för överföring av information. 
Överföringen sker ofta via tråd, radiovågor eller optisk väg (fiber/ ljussignaler).82 
Användningen av elektroniska kommunikationer har ökat i stor utsträckning. Idag är 
många verksamheter beroende av teknisk utrustning och tillgång till uppkoppling, för att 
fungera optimalt. Detta är ett snabbt växande område som blir allt mer komplext. 
Samtidigt blir konsekvenserna vid en störning snabbt omfattande för alla olika typer av 
verksamheter. Exempel på elektroniska kommunikationer är internet, fasta och mobila 
telenät samt kabel TV-nätet.  
 
Dialogen med förvaltningarna visar att de kommunala verksamheterna har ett 
omfattande beroende av elektroniska kommunikationer. En kritisk faktor för hela 
kommunen är tillgången till internetuppkoppling. Detta beror bland annat på att allt mer 
arbetsmaterial finns lagrade i molnet till följd av den digitalisering som råder83.  Epost, 
telefoni och radio är också viktiga system för kommunikation och därmed 
upprätthållande av driftnivån.  
 
Det skulle vara möjligt att genomföra ett antal uppgifter för flertalet verksamheter trots 
en störning, och en del mindre kritiska uppgifter kan verksamheterna vänta med att 
genomföra tills en störning är återställd. Samhällsviktiga verksamheter med stort 
beroende av elektroniska kommunikationer påverkas i större grad och en längre störning 
kan därmed leda till omfattande konsekvenser. Speciellt för betalningssystem, 
livsmedelsförsörjning, media, transporter och vattenförsörjning.84 
 

 
82 (Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, .)  
83 (Digitaliseringskommissionen, 2016)  
84 (MSB, u.d.)  

Störning i elförsörjningen (21) 
Medelhög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Samhällets funktionalitet 

Tillförlitlighet: God. Data och forskning.  

Prognos:   – 
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Kommunikationsfunktionen inom kommunen kan också påverkas i stor grad vid 
störningar i elektroniska kommunikationer. Detta eftersom flertalet 
kommunikationskanaler idag är beroende av elektroniska kommunikationer. Det är alltid 
viktigt att kommunikationen och informationen mellan kommunen och allmänheten 
fungerar. En störning i elektroniska kommunikationer kan snabbt leda till att situationen 
blir kritisk, speciellt om störningen uppstår i samband med en händelse som innebär ett 
ökat kommunikationsbehov. Vikten av information vid en större händelse innebär att 
kommunen behöver system för att kommunicera trots störningar/avbrott i elektroniska 
kommunikationer. 
  
Störningar i elektroniska kommunikationer kan innebära stor påverkan på samhällets 
funktionalitet och liv och hälsa. Om störningarna innebär begränsad möjlighet att larma 
SOS Alarm eller andra typer av larm kan läget snabbt bli kritiskt. 
 

 
 
> Störningar i värmeförsörjningen 
En störning i värmeförsörjningen skulle kunna innebära konsekvenser för hälsa, vatten, 
avlopp och byggnader. Låga temperaturer påverkar också arbetsmiljön. Nästan alla 
uppvärmningsformer är beroende av en fungerande elförsörjning. När uppvärmningen 
av hus och lokaler slutar fungera, behöver det inte vara särskilt kallt för att lokaler ska bli 
utkylda. 
 
Från Åbyverket i Örebro (E-ON fjärrvärmeanläggning) levereras värme, kyla, el och 
ånga till nästan hela Örebro tätort. Örebro skulle kunna hantera längre avbrott i 
värmeförsörjningen bra eftersom det finns tekniska möjligheter att via Åbyverket 
värmeförsörja delar av Örebro tätort genom så kallad ö-drift. Detta kräver dock att 
verket inte stannar om strömmen utifrån föll bort då det begränsar möjligheten att 
använda ö-driften. Se vidare under typhändelsen störningar i elförsörjningen. 
 
Transporter till fjärrvärmeanläggningar, som exempelvis Åbyverket är viktiga för 
ständig tillgång till bränsle, eftersom det är svårt att lagra stora volymer. Detta är 
särskilt kritiskt för de anläggningar som drivs med bio- och avfallsbränslen, med 
tanke på att det rör sig om stora volymer som ska fraktas.85  
 
Vilken årstid som råder vid en störning i värmeförsörjningen har stor påverkan på hur 
omfattande konsekvenserna blir. Vinterhalvåret är mer kritiskt på grund av att fastigheter 
snabbare kyls ut. Det innebär en påverkan på människors liv och hälsa samt ekonomiska 
konsekvenser i form av påverkan på bland annat byggnader, rör och ledningar. I ett 
längre perspektiv kan en störning under vinterhalvåret innebära att samhällets 
funktionalitet påverkas i stor grad.  
  

 
85 (MSB, u.d.)  

Störning i elektroniska kommunikationer (22) 
Hög sannolikhet och betydande konsekvenser. 

Påverkar:  Alla konsekvensområden 

Tillförlitlighet: Osäker. Begränsad data och forskning.  

Prognos:   – 
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Vid en längre störning kan det bli aktuellt att evakuera vissa sårbara grupper. 
Trygghetspunkter för allmänheten behövs troligtvis också upprättas. Vid planering av 
trygghetspunkter är det viktigt att se över möjligheten till elförsörjning och 
värmeförsörjning på dessa platser.  
  
I texten ovan uppmärksammas problematiken som skulle uppstå om värmeförsörjningen 
slås ut under vinterhalvåret. En annan kritisk aspekt är om en störning skulle leda till 
utebliven fjärrkyla. Kritiska funktioner såsom IT-system skulle kunna drabbas och vidare 
generera i följder för exempelvis upprätthållande av driftnivåer inom samhällsviktiga 
verksamheter. Fjärrkylan är dock inte särskilt utbyggd som samhällsfunktion än men en 
störning hade trots det kunnat påverka samhällets funktionalitet. 
 

 
 

> Störningar i drivmedelsförsörjningen 
Dagens samhälle är beroende av fungerande drivmedelsförsörjning för framdrift av 
fordon, som bränsle för uppvärmning av fastigheter, som energikälla i industriprocesser 
och för att driva reservkraft. Förutom transportsektorn är polis, räddningstjänst, 
bevakning, avfallshantering, akutsjukvård och äldreomsorg beroende av drivmedel till 
sina fordon86. 
 
Inom kommunen finns även andra verksamheter som har ett stort behov av drivmedel 
för sina uppgifter. Vad gäller samhället i stort finns också ett omfattande beroende av 
drivmedel. En störning i drivmedelsförsörjningen skulle därmed innebära direkta och 
stora konsekvenser för många aktörer. 
  
Inom Örebro kommun drivs reservkraftverken uteslutande av dieselolja. Generellt sett är 
uthålligheten med reservkraft hos många aktörer ofta ganska låg – något eller några dygn 
– helt beroende på hur mycket drivmedel som finns i lager när avbrottet uppstår. Det 
stämmer också överens inom kommunen, där de flesta samhällsviktiga verksamheterna 
inte har något omfattande lager utan oftast bara diesel för några dagars drift. Vatten-, 
avlopp-, fjärrvärmesystemen och avfallshanteringen skulle drabbas vid en drivmedelsbrist 
på grund av att transporter kan utebli.  
  
Kommunen har redundans i form av egna drivmedelsstationer för kommunala fordon. 
Drivmedelsstationerna bör vara försedda med reservkraft för att fungera vid en störning 
i elförsörjningen. Kommunen kan dock inte helt förlita sig på att drivmedelsstationerna 
har denna redundans.  
 

 
86 (MSB, u.d.) 
 

Störning i värmeförsörjningen (23) 
Medelhög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Samhällets funktionalitet 

Tillförlitlighet: Osäker. Begränsad data och forskning.  

Prognos:   – 
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Erfarenheter som drogs vid stormen Gudrun visar på att det är oerhört viktigt att 
drivmedelsstationer säkerställer att de kan leverera drivmedel ur sina tankar även vid ett 
elavbrott.87 Även om stormen Gudrun inte påverkade Örebro i störst utsträckning kan 
erfarenheterna från denna visa på vilken beredskap som behövs för att minska påverkan 
av en omfattande storm. Det gäller både kommunala och ickekommunala 
drivmedelsstationer. 
 
Flertalet samhällsviktiga verksamheter som har tillgång till reservkraft är beroende av 
drivmedel vid en störning i elförsörjningen. En kombination av dessa störningar innebär 
därmed omfattande konsekvenser. Avfallsverksamheten har redundans i form av egen 
produktion av biobränsle som används i avfallsbilarna. 
 

 
 
 
 
> Störningar i transporter 
Örebro län är med sitt geografiska läge ett logistik- och transportcentrum. Viktiga 
transporter på genomgående vägar, järnväg och flygplats i länet är av betydelse för hela 
landet och konsekvenserna av en störning skulle bli omfattande, inte bara för Örebro 
kommun. En störning i transporter kan bero på många olika orsaker, till exempel 
mänsklig påverkan (konflikter eller antagonistisk påverkan) eller naturfenomen, som 
bland annat översvämningar eller följder av en storm.  
  
För att upprätthålla samhällets funktionalitet krävs att befolkningen kan transportera sig 
till arbete, skola och liknande. Om detta inte fungerar får det en direkt påverkan på 
kommunala verksamheters och privata arbetsplatsers driftnivå.  
  
Hemtjänst, utryckningsfordon (räddningstjänst, ambulans och polis), vatten och 
avloppsverksamhet, leveranser av mat och likande är exempel på samhällsviktiga 
verksamheter som är beroende av ett fungerande transportsystem.  
 

 
87 (Gunnarsson & Karlsson, 2006) 

Störning i drivmedelsförsörjningen (24) 
Medelhög sannolikhet och mycket allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Samhällets funktionalitet, miljö och ekonomi 

Tillförlitlighet: God. Data och forskning.  

Prognos:  – 

Störning i transporter (25) 
Låg sannolikhet och betydande konsekvenser. 

Påverkar:  Samhällets funktionalitet  

Tillförlitlighet: Osäker. Begränsad data och forskning.  

Prognos:  – 
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10.1.4 Antagonistiska hot  
Ett av de fem skyddsvärden som regeringen har pekat ut är demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter. Risker som misstro mot politiska institutioner, 
informationspåverkan, propaganda och antagonistiska hot kan få särskilt stor effekt på 
skyddsvärdet demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.  
 
> Hot och pågående dödligt våld 
Inom flera av kommunens verksamheter är våld, och hot om våld, ofta förekommande. 
Det kan rikta sig mot personal eller förekomma mellan individer. Det är viktigt att 
våldsutsatta arbetsplatser arbetar systematiskt och löpande med denna typ av problem, 
även om antalet allvarliga incidenter i Örebro län hittills varit få.  
 
Pågående dödligt våld (PDV) är ett samlingsbegrepp som beskriver grova våldsyttringar i 
publika eller folkrika miljöer som skolor, arbetsplatser, köpcentrum eller biografer. Flera 
grova våldsfall har ägt rum i olika länder runt om i världen, vilket lett till en oro för att 
något liknande skulle kunna inträffa i Sverige88. 
 
Inom kommunen påverkas i princip alla verksamheter av hot och våld, vissa 
verksamheter är dock mer utsatta än andra. Detta är något som är mycket kritiskt både 
för kommunens verksamheter och för specifika medarbetare. Hot och pågående dödligt 
våld är också något som kan drabba elever eller besökare till kommunala verksamheter. 
Händelser kan bland annat orsaka skada på samhällets funktionalitet, men främst på 
människors liv och hälsa.  
 
Ett exempel på hot och våld som diskuteras på både central och lokal nivå idag och som 
i största mån försöker motverkas, är skolskjutningar. Skolskjutningar är mycket svåra att 
upptäcka i förväg, trots att gärningsmännen ofta signalerat till sin omgivning i förväg att 
de planerar att begå en våldshandling.89 Upptäckt ställer stora krav på samordning och 
strategi inom skolan. 
 
Kommunen ser mycket allvarligt på problemet med hot och våld och arbetar i stor 
utsträckning med förebyggande arbete och hantering av inträffade händelser. Detta 
eftersom hot och pågående dödligt våld som riktas mot verksamheter kan medföra 
personskador eller dödsfall bland personal eller brukare som följd.  
 
Under materialinsamlingen lyfte vissa verksamheter behov av utbildning och även behov 
av att fokusera på förebyggande åtgärder. Ett sådant arbete finns redan idag inom 
kommunen och har lett till ökad kunskap och bättre förutsättningar för förvaltningar och 
verksamheter som eventuellt blir utsatta för hot och våld, men det behöver bli mera 
spritt. Detta arbete behöver dock fortsätta. 
  
Det går aldrig att utesluta att en händelse med pågående dödligt våld skulle kunna 
inträffa i Örebro kommun. En händelse skulle ställa stora krav på kommunens 
krishanteringsförmåga och förmåga till psykosocialt omhändertagande. Att hantera det 
pågående skeendet i en sådan situation är också något som ställer mycket komplicerade 
krav på både skola, polis och räddningstjänst. 

 
88 (MSB, 2018b) 
89 (Brottsförebyggande rådet, 2009) 
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> Terrorism/våldsbejakande extremism 
Enligt definition i lag utgörs terrorbrott av sådana gärningar som kan injaga allvarlig 
fruktan hos allmänheten eller på annat sätt allvarligt försöka påverka eller förstöra 
politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett land90. Terrorism är en 
form av våldsbejakande extremism.  
 
Säkerhetspolisen beskriver våldsbejakande extremistmiljöer såhär: ”… individer, grupper 
och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande 
genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan 
allvarlig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka 
beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva 
sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.” 91  
 
Under de senaste tio åren har det skett ett antal attacker i Sverige och Europa. Sverige 
har drabbats av två attentat, båda skedde på Drottninggatan i Stockholm som medförde 
både drabbade och omkomna. Länder i Europa som utsatts för attentat är bland annat i 
Frankrike och i Storbritannien.  
 
Svenska regeringen, myndigheter som bland annat Säpo, och kommuner arbetar flitigt 
med frågan om terrorism och våldsbejakande extremism. I Säpos årsrapport beskrivs den 
aktuella hotbilden vad gäller extremistmiljöer. Årsrapporten visar att hotet inte är så 
omfattande att det riskerar att ändra det demokratiska statsskicket. Dock finns det 
våldsbejakande extremistgrupper som utgör hot och därmed risk för brott som ”skulle 
kunna omfattas av terrorlagstiftningen”92.  
 
En terrorattack innebär stor påverkan på samhället och drabbade verksamheter och 
individer. Det skulle också innebära ett omfattande informations och 
kommunikationsbehov och ett direkt agerande från ansvariga myndigheter och kommun.  
 
Materialinsamlingen visar att workshopgrupperna tenderar att värdera terrorism och 
våldsbejakande extremism högt (sannolikhetsmässigt) på grund av att det finns en oro 
kring terrorism och våldsbejakande extremism. Oron för terrorism och våldsbejakande 
extremism kan öka vid händelser som inträffar i geografisk närhet till människor. 
Generellt sett handlar oron om rädsla för att det ska drabba någon personligen eller 
någon i dennes närhet93.  

 
90 (Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, .) 
91 (Säkerhetspolisen, 2018) 
92 (Säkerhetspolisen, 2018)  
93 (Brottsförebyggande rådet, 2019) 

Hot och pågående dödligt våld (26) 
Hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 
 
Påverkar:  Liv och hälsa, demokrati och rättssäkerhet, mänskliga fri- 

och rättigheter 

Tillförlitlighet: Delvis osäker. Viss data och forskning.  

Prognos:   – 
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Kommunen arbetar främst på en strategisk nivå med kunskapshöjande åtgärder för att 
förebygga våldsbejakande extremism lokalt. Arbetet handlar bland annat om att skydda 
kommunala verksamheter från hot eller påverkansförsök och att skapa trygga miljöer för 
kommunens invånare. På individnivå syftar det istället till att hindra personer att 
rekryteras till grupper som öppet förespråkar våld som legitimt. Stor vikt läggs också vid 
omvärldsbevakning och lokala lägesbilder. 
 
Både terrorism och våldsbejakande extremism innebär ett hot mot demokratin, men kan 
vid händelser påverka samhällets funktionalitet samt liv och hälsa. Typhändelsen har inte 
värderats utifrån perspektivet vad gäller ett eventuellt terrorattentat. Typhändelsen 
värderas istället utifrån vilka konsekvenser det för med sig att terrorism och 
våldsbejakande extremism finns och påverkar det demokratiska samhället. 
 

 
 
 

> Social oro 
Social oro är ett begrepp som ofta sammankopplas med flera närliggande begrepp såsom 
social balans/obalans och sociala risker. Social balans kan sammankopplas med ett av 
perspektiven inom hållbar utveckling – social hållbarhet. Det existerar många sociala 
risker som genom utspel kan generera social obalans, och i förlängningen social oro 
eftersom social oro först uppstått när den sociala obalansen ges uttryck i det offentliga 
rummet. De sociala riskerna är händelser, beteenden eller tillstånd som har sitt ursprung i 
sociala förhållanden och får en negativ inverkan på det som bedöms vara skyddsvärt i 
samhället. Social oro kännetecknas av att situationen blir ansträngd för både samhället i 
stor och enskilda individer. Det kan samtidigt komma till uttryck på fler olika sätt, 
innebära påverkan på samhällsordningen och kan även spridas snabbt. Vid social oro 
ifrågasätts eller utesluts samhälleliga normer och kan leda till situationer med exempelvis 
våldsamma upplopp, demonstrationer, skadegörelse och näthat. 94 
 
Omfattningen av en händelse eller rådande situation kan vara olika, men det finns stor 
risk att det får politiska och sociala konsekvenser. Till exempel konsekvenser för 
demokratin, enskilda tjänstepersoner eller befolkningen. 
  
Materialinsamlingen visar att flera förvaltningar upplever att det finns oroligheter i 
samhället som tar sig i uttryck på flera olika sätt. Om strukturella problem skulle fortlöpa 
och eventuellt kombineras med andra händelser kan det ge större uttryck och i ett längre 
perspektiv leda till olika typer av missnöjesyttringar och upplopp. Exempel på inträffade 

 
94 (Jacobsson & Nilrud , 2014) 

Terrorism och våldsbejakande extremism (27) 
Hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Demokrati och rättssäkerhet, mänskliga fri- och 
rättigheter 

Tillförlitlighet: Delvis osäker. Viss data och forskning.  

Prognos:   – 
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händelser som uppmärksammades under workshoptillfällena var bland annat oroligheter 
i bostadsområden, i skolor och riktat mot kommunens arbete. 
  
Kommunen arbetar i stor utsträckning med sociala frågor, både på strukturell nivå och 
förvaltnings- och verksamhetsnivå. Samtidigt finns ett omfattande arbete med samverkan 
mellan olika aktörer i samhället, som polis och bostadsbolag. Se vidare beskrivning om 
Effektiv samordning för trygghet - EST i kapitel 8. 
 

 
> Subversiv verksamhet 
Subversiv verksamhet syftar på aktioner som underminerar eller omstörtar den rådande 
samhällsordningen. Subversiv verksamhet är därmed de handlingar som råder utanför de 
juridiska och socialt accepterade samhälleliga strukturerna. Exempel på subversiv 
verksamhet är organiserad brottslighet, korruption, sabotage och intrångsförsök. 
Begreppet kopplas också till spionage eller otillåtet handlande från främmande makt. 
 
Subversiv verksamhet pågår i viss mån i samhället, till exempel genom organiserad 
brottslighet och andra fenomen där individer eller grupper sätter i system att 
underminera samhällsordningen och löpande bryta mot lagar och regler. Visa typer av 
subversiv verksamhet är ständigt pågående, men det kan också vara mer intensivt under 
en tid för att sedan minska. Polisens arbete är viktigt i denna fråga.  
 
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säpo arbetar med hantering av 
spionage, otillåtet handlande från främmande makt och liknande. Kommunen har inte 
något sådant ansvar. Utifrån Musts årsöversikt 2018 lyfts frågan om att det 
säkerhetspolitiska läget i närhet till Sverige har försämrats95. Säpos årsrapport tydliggör 
också att hoten mot Sverige är mer omfattande än på många år96. 
  
Stölder, skadegörelse, kriminalitet i skolor, intrångsförsök (digitalt eller fysiskt) och 
organiserad brottslighet är exempel på problem som råder i kommunen och som kan 
vara uttryck för subversiv verksamhet. Kommunen arbetar förebyggande med de frågor 
som exempelvis stölder, skadegörelse och kriminalitet i skolor. Flertalet av dessa frågor 
ansvarar även andra myndigheter för, bland annat polismyndigheten med ansvar att 
utreda brott. 

 
95 (MUST, 2019) 
96 (Säkerhetspolisen, 2018)  

Social oro (28) 
Medelhög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Samhällets funktionalitet, demokrati och rättssäkerhet, 
mänskliga fri- och rättigheter 

Tillförlitlighet: Delvis osäker. Viss data och forskning.  

Prognos:   – 
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> IT-attacker 
En IT-attack är ett försök att förändra, radera, få tillgång till, exponera, stjäla information 
eller att få otillåten tillgång till en IT-resurs. Angriparen kan vara främmande makt, 
organisationer, grupper eller individer. I många fall är angriparen anonym. 
 
Det finns en ständig tävlan mellan angripare som försöker hitta sårbarheter inom 
infrastruktur och informationssystem som kan utnyttjas, och försvarare som försöker 
åtgärda sårbarheterna. Som alla antagonistiska hot är de svåra att skydda sig mot då 
utvecklingen av en händelse till stor del styrs av aktören syfte och mål med aktionen. 
 
Som en följd av den digitalisering97 som pågår i samhället har en stor del av det material 
som tidigare funnits fysiskt omvandlats och är numera digitalt. Detta kan öka 
sårbarheten vid IT-attacker både för kommunen som helhet, enskilda kommunala 
verksamheter men också för medborgares möjlighet att nå kommunens tjänster. 
  
IT-attacker av olika karaktär förekommer mot kommunen. Det rör sig bland annat om 
riktade intrångsförsök, breda attacker som datavirus eller phishing-försök. Det finns ett 
arbete inom kommunen med att försöka förhindra dessa och för att ständigt förbättra 
arbetet generellt med IT- samt informationssäkerhet. 
 
Under materialinsamlingen uppmärksammades ett flera olika kritiska aspekter. Bland 
annat blev det tydlig att fler kommunala verksamheter behöver tillgång till material som 
finns digitalt, vilket gör att en förlust av information eller otillgängliga system innebär en 
minskad driftnivå. Vidare beskrev verksamheterna att informationsförlust och felaktig 
exponering av skyddsvärd information alltid är kritiskt, både på grund av vad det är för 
information men även ur ett förtroendeperspektiv. Ytterligare en aspekt som 
uppmärksammades var att det finns verksamheter inom kommunen som hanterar mer 
kritisk information än andra. Där kan en attack orsaka stor skada.  

 
97 (Digitaliseringskommissionen, 2016)  

Subversiv verksamhet (29) 
Hög sannolikhet och mycket allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Samhällets funktionalitet, demokrati och rättssäkerhet, 
mänskliga fri- och rättigheter 

Tillförlitlighet: Osäker. Begränsad data och forskning.  

Prognos:   – 
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10.1.5 Sjukdomar 
Omfattande smittspridning av sjukdomar kan spridas mellan människor, djur samt 
mellan djur och människor. Sjukdomarna kan bland annat innebära stora konsekvenser 
för samhället i stort och även stora ekonomiska kostnader. Klimatförändringarna är ett 
fenomen som kan leda till ökad risk för sjukdomar och smittspridning.98  Bland annat 
eftersom ett varmare klimat med ökad nederbörd också kan resultera i ett större antal 
utbrott av vattenrelaterade sjukdomar99. 
 
> Epidemi/pandemi 
En epidemi är en smittsam sjukdom med stor spridning inom ett begränsat geografiskt 
område, på en enskild ort eller i ett land. En pandemi är en världsomfattande smittsam 
sjukdom som sprider sig genom befolkningsgrupper över ett stort område, till exempel 
en kontinent eller i hela världen100. En epidemi eller pandemi kan få stor påverkan på 
samhället som helhet om ett stort antal människor insjuknar.101  
 
Konsekvenserna av en pandemi eller epidemi kan bli mycket olika. Hur omfattande 
smittspridningen blir och även möjligheten till vaccination spelar stor roll. Vissa smittor 
kan innebära stor risk för befolkningens liv och hälsa vilket betyder att samhället i stort 
påverkats kraftigt. Det skulle medföra stora påfrestningar på sjukvården inom Region 
Örebro län.  
 
Kommunala verksamheter skulle vid en omfattande smittspridning kunna drabbas av ett 
stort sjukdomsbortfall vilket innebär att personalkapaciteten sjunker. Vissa verksamheter 
är mer sårbara för personalbortfall än andra och där skulle det leda till sjunkande 
driftnivå. Kritiska verksamheter bör se över sitt personalberoende och arbeta 
förebyggande med hur ett stort sjukdomsbortfall ska hanteras. Inom flera kommunala 
verksamheter finns det redan idag exempelvis rutiner för att dela på personalgrupper 
eller låta personalen arbeta på distans eller hemifrån för att minska exponeringen för 
smitta.  
 
Under en rådande epidemi eller pandemi väntas kommunikationsbehovet bli stort. Detta 
skulle innebära en ökad belastning för kommunens Kommunikationsavdelning, särskilt 
om de samtidigt drabbas av stort sjukdomsbortfall.  

 
98 (MSB, 2012)  
99 (Ibid.)  
100 (Folkhälsomyndigheten, 2018a) 
101 (Folkhälsomyndigheten, 2018b) 

It-attacker (30) 
Hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Samhällets funktionalitet, demokrati och rättssäkerhet, 
mänskliga fri- och rättigheter, Miljö och ekonomi 

Tillförlitlighet: Osäker. Begränsad data och forskning.  

Prognos:   – 
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> Epizooti och zoonos  
Epizooti är ett samlingsnamn för allmänfarliga djursjukdomar. Det är sjukdomar som 
kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa, eller som kan medföra stora 
ekonomiska förluster för samhället.102 Exempel på epizootier är mul- och klövsjuka och 
afrikansk svinpest.  
 
Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan smitta mellan djur 
och människor”103. MRSA104, Salmonella, campylobacter och rävens dvärgbandmask är 
exempel på zoonoser. Vissa epizootier är även zoonoser, till exempel fågelinfluensa, 
rabies och mjältbrand.  
 
Lagstiftningen reglerar frågan om epizootier och zoonoser. I epizootilagen finns det 
bland annat beskrivet att en anmälan ska ske till veterinär vid misstanke om att ett eller 
flera djur drabbats. Flertalet myndigheter såsom Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Statens 
veterinärmedicinska anstalt med flera som har ansvar vad gäller dessa typer av 
sjukdomar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under materialinsamlingen beskrev flertalet workshopgrupper att kunskapen kring 
epizootier och zoonoser var låg och att typhändelsen därför var svår att förhålla sig till. 
Det konstaterades att det finns en mängd scenarier som kan uppstå till följd av ett 
utbrott av en epizooti och zoonos och att det också bidrog till att typhändelsen var svår 
att värdera.  
  

 
102 (Statens veterinärmedicinska anstalt, 2018a)  
103 (Statens veterinärmedicinska anstalt, 2018b)  
104 Meticillinresistent Staphylococcus aureus 

Epidemi och pandemi (31) 
Medelhög sannolikhet och allvarliga konsekvenser. 

Påverkar:  Liv och hälsa, Samhällets funktionalitet, ekonomi och 
miljö 

Tillförlitlighet: God. Data och forskning.  

Prognos:  Kan bli mer vanligt förekommande vid  ett förändrat 
klimat 
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Under materialinsamlingen beskrev bland annat Kvinnerstagymnasiet, som har 
djurhållning, att det finns tydliga riktlinjer för hur hanteringen och kontakten mellan djur 
och människa ska gå till. Måltidsenheten beskrev att det inte sker någon kontroll av 
livsmedlen inom verksamheten utan att det sker hos den/de grossister där maten köps 
in. En kritisk verksamhet är även Vatten och avlopp som kan påverkas kraftigt vid 
kontaminering. Vid ett eventuellt utbrott skulle Miljökontoret främst arbeta med frågan 
och troligtvis i samverkan med andra ansvariga myndigheter. 
Ett större utbrott av en epizooti eller zoonos kan innebära påverkan på liv och hälsa, 
ekonomi och samhällets funktionalitet.  
 

  

Epizooti och zoonos (32) 
Hög sannolikhet och betydande konsekvenser. 

Påverkar:  Liv och hälsa, Samhällets funktionalitet, miljö och 
ekonomi 

Tillförlitlighet:  Delvis osäker. Viss data och forskning.  

Prognos:   – 
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11. Identifierade sårbarheter och 
brister i krisberedskap inom 
kommunen och dess 
geografiska område 
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Inom Örebro kommun bedöms krisberedskapen vara god. Det finns ett väl utarbetat 
arbete kring krisberedskap och arbetet är också förankrat i förvaltningar och bolag, med 
exempelvis säkerhetshandläggare eller genom annan dialog. Trots detta finns det ett 
utvecklingsbehov vad gäller förbättrad rollfördelning och utökat samarbete mellan olika 
förvaltningar och verksamheter. Säkerhetsavdelningen utgör en stödfunktion, vilket 
betyder att förvaltningarna också har ansvar för att minska sårbarheter och förbättra 
krisberedskapen.  
 
I kapitel 10 i denna rapport redovisas de risker, sårbarheter och riskvärderingar som 
identifierats. Det finns vissa typhändelser som anses mer kritiska, och dessa finns det ett 
behov av att arbeta vidare med under den kommande RSA-perioden. Sårbarheter och 
åtgärdsförslag som är kopplade till specifika förvaltningar finns beskrivna i de 
förvaltnings- eller verksamhetsspecifika rapporterna (lokala riskinventeringar). Dessa 
utgör komplement till denna risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Några av de risker som värderats högst i denna kartläggning är:  

• transporter av farligt gods 
• brand i särskilda objekt 
• störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppsystem 
• hot och pågående dödligt våld 
• IT-attacker 
• störningar i drivmedelsförsörjningen 

 
Andra risker som också kan bli mycket kritiska är exempelvis störningar i 
elförsörjningen, störningar i värmeförsörjningen och översvämning till följd av höga 
flöden.  
 
Det går inte att helt skydda sig mot oönskade händelser. De identifierade riskerna har 
olika karaktär och våra förutsättningar att förebygga och hantera dem varierar. En del av 
riskerna är förhållandevis nya och några är kopplade till den snabba och pågående 
teknikutveckling som samhället just nu genomgår. Här nedan följer ett fördjupat 
resonemang kring de risker som värderats högst.  
 
> Farligt gods 
Den största risken för farligt godsolyckor är transporterna som sker med vägtrafik. En 
sådan olycka skulle kunna leda till konsekvenser för samhällets funktionalitet, ekonomi 
och miljön. En olycka med farligt gods vid en vattentäkt innebär risk för 
upprätthållandet av dricksvattenförsörjningen. Utöver de åtgärder som det finns krav på 
att hantera vid exempelvis planläggning, har kommunen redan vidtagit flera åtgärder för 
att minska konsekvenserna vid en händelse av olycka med farligt gods. Exempelvis har 
säkerhetsbarriärer vid känsliga stråk och rutiner för hantering av olyckor i vattentäkt 
upprättats.  
 
Det är svårt att ytterligare minska risken utan att vidta åtgärder som omledning av 
trafiken. Några tänkbara åtgärder är att ”farligt gods-säkra” den del av E18 som passerar 
genom tätorten genom att rensa bort föremål som skulle kunna göra skadan på ett 
fordon värre. En annan åtgärd som efterfrågas av flera förvaltningar och verksamheter är 
att se över utsatta verksamheters möjlighet att kontrollera luftintag till ventilationen i sina 
fastigheter vid ett utsläpp. Att kommunen har en uppdaterad och väl förankrad plan för 
storskalig utrymning är en annan åtgärd som skulle kunna minska konsekvenserna vid en 
olycka med farligt gods.  
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> Brand i särskilda objekt 
Brand är kritiskt för alla verksamheter men konsekvenserna kan bli mycket olika 
beroende på var branden uppstår, hur omfattande den är och hur snabbt 
räddningstjänsten är på plats. Kommunens möjlighet att påverka och förebygga risken 
för bränder i samhällsviktiga objekt är begränsad. När det gäller denna risk är det istället 
viktigt att kommunen har en god krisberedskap och att det finns förmåga i kommunen 
att hantera störningar hos vissa samhällsviktiga aktörer. Att kommunen har en 
iordningställd och implementerad plan för trygghetspunkter är en annan faktor som 
underlättar vid en sådan störning. 
 
> Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppsystem 
Hela samhället har ett starkt behov av tillgång på vatten och rent dricksvatten. Inom 
kommunen skulle en störning i dricksvattentillgången påverka driftnivån hos många 
verksamheter. Kommunen har tidigare drabbats av störningar i 
dricksvattenförsörjningen. Erfarenheterna från dessa händelser har gjort att kommunen 
bland annat kunnat utveckla vattenproduktionens krisrutiner och kommunens 
krisledning. Det pågår ett ständigt arbete med att öka motståndskraften för störningar 
hos dricksvattenproduktionen. Det finns utrymme att förbättra motsvarande förmåga på 
avloppssidan.  
 
> Hot och pågående dödligt våld 
Kommunen ser mycket allvarligt på risken för hot om våld och våld. Trots ett 
omfattande förebyggande arbete går det inte att utesluta att en händelse med pågående 
dödligt våld skulle kunna inträffa i Örebro kommun. Det är svårt att förutse denna typ 
av händelser och det komplicerar det förebyggande arbetet. Att kunna hantera en sådan 
händelse ställer stora krav på kommunens krishanteringsförmåga och förmåga till 
psykosocialt omhändertagande.  
 
Kommunen har ett systematiskt arbete för att förebygga hot om våld och våld i 
arbetsmiljön. Det pågår även en insats med att bygga upp kunskap och förmåga kring 
pågående dödligt våld. Men båda delarna kan utvecklas mer.  
 
När det gäller hot så finns det ett behov av att bredda kompetensen från 
säkerhetsavdelningen ut på förvaltningarna. Arbetet skulle också gynnas av ett mera 
sammanhållet grepp om de personalutbildningar som ges idag.  
 
Satsningen kring insatser vid pågående dödligt våld har hittills framförallt skett inom 
gymnasieskolan. Den skulle behöva breddas till grundskolorna och det fattas en plan för 
hur arbetet ska bedrivas löpande när denna första insats är färdig.  
 
> IT-attacker 
Som en följd av den pågående digitaliseringen har en stor del av det material som tidigare 
funnits fysiskt omvandlats och blivit digitalt. Det innebär nya sårbarheter och förändrade 
rutiner. Detta digitala material kan på ett annat sätt otillgängliggöras, raderas eller 
felaktigt nås av utomstående. Hanteringen av IT-system och information är en viktig 
fråga för kommunen och inrymmer både stora värden i dess innehåll samt 
förtroendemässigt, som skulle kunna påverkas vid en sådan händelse. En del av 
kommunens verksamheter hanterar ytterst kritisk information och en IT-attack skulle 
kunna orsaka stor skada. Samtidigt behöver många kommunala verksamheter, och även 
medborgarna, tillgång till material som finns digitalt. Det ställer stora krav på en bra 
balans och väl utbyggda rutiner för hur system och information hanteras. Det är viktigt 
att denna fråga prioriteras och fortsätter utvecklas. 
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> Störningar i drivmedelsförsörjningen  
Kommunen har liksom samhället i stort ett omfattande beroende av tillgång på 
drivmedel. Ett sätt att minska effekten av störningar är att bygga upp en fordonsflotta 
som använder fler än en typ av drivmedel. På det området har kommunen lyckats väldigt 
bra. De flesta av kommunens fordon kan drivas på mer än ett sorts drivmedel. Det är 
dock viktigt att den aspekten fortsätter att finnas med i eventuella framtida förändringar 
av fordonsflottan.  
 
Förutom fordonen har kommunen även ett behov av diesel för att driva sina 
reservkraftaggregat vid ett strömavbrott. På senaste tiden har det blivit möjligt och mer 
vanligt att bygga in lokal elproduktion i form av solpaneler, vindkraft eller liknande. Det 
kan vara lämpligt för kommunen att se över om den nuvarande reservkraften kan 
kompletteras med sådana typer av kraftförsörjning för att minska effekten av att vi ersatt 
vårt beroende av el med ett beroende av diesel.  
 
> Störningar i elförsörjningen 
Kommunen är liksom samhället i stort ytterst elberoende. De kommunala 
verksamheterna har olika stor beredskap för att hantera ett eventuellt elavbrott. Åtgärder 
som reservkraft finns i viss utsträckning, men behovet är större än tillgången vid ett 
elavbrott. Det finns behov av att kommunen ser över möjligheten att ha reservkraft på 
fler platser.  
 
Det finns ett mycket tydligt samband mellan digitaliseringen och ett ökat elberoende. 
Därför är det viktigt att löpande inventera behovet av reservkraft. Vidare kan det vara 
värt att se över möjligheten att bygga in lokal elproduktion i form av solpaneler, 
vindkraft eller liknande och det kan vara lämpligt för kommunen att se över om den 
nuvarande reservkraften kan kompletteras med andra typer av kraftförsörjning, eftersom 
den nuvarande reservkraften är helt beroende av tillgången på diesel.  
 
För samhället i stort är trenden med att bygga in småskalig lokal elproduktion, som till 
exempel solpaneler, i nybyggnationer mycket positiv. Det behövs också fortsatta 
satsningar på hemberedskap för att öka medborgarnas förmåga klara sig en tid vid 
störningar i elförsörjningen.  
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12. Behov av utbildning och 
övning 
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I detta kapitel redovisas de behov av utbildning och övning som identifierats i samband 
med framtagandet av denna risk- och sårbarhetsanalys. 
 
Utbildning 
> Utbildning krisorganisation  
Örebro kommun jobbar sedan 2016 med en storskalig utbildningssatsning av 
krisledningsorganisationen. Utbildningen är en viktig grundsten i kommunens 
krisledningsorganisation, som sedan 2010 har förändrats för att passa in i de 
förutsättningar som det svenska krisberedskapssystemet bygger på. Det svenska 
krisberedskapssystemet är under ständig utveckling och prövningar som 
flyktingsituationen 2015 samt skogsbränderna 2014 och 2018 har lett till en rad 
förändringar på nationell nivå, som Örebro kommun behöver hålla jämna steg med.  
 
Åtgärd: 

• Kommunen ska fastslå ett utbildningsprogram för krisorganisationen där 
kompetensnivåer och former för utbildningar för de olika funktionerna inom 
krisorganisationen fastställs. Detta arbete har påbörjats och kommer presenteras 
i samband med de styrdokument för krisberedskap som ska tas fram under 
2019.  

 
 
> Ökad kunskap kring hantering av hot- och våldsfrågor 
Det finns ett behov av att utbilda nyckelpersoner på förvaltningarna, exempelvis 
säkerhetshandläggare, i att arbeta förebyggande och hantera akuta situationer kopplat till 
hot och våld. Hot mot tjänstemän och myndighetspersoner utgör ett allvarligt hot mot 
demokratin och är en mycket viktig fråga.  
 
Åtgärd: 

• Kommunen bör göra en större översyn av sin modell för arbete med att 
förebygga och hantera hot om våld och vidare utbilda fler nyckelpersoner på 
förvaltningarna. 

 
> Pågående dödligt våld 
Sedan 2017 pågår ett småskaligt arbete med att utbilda gymnasieskolorna i frågor om 
pågående dödligt våld. Samtidigt har det under denna period förekommit flera tillfällen 
där polisen ingripit mot personer som planerat angrepp med dödligt våld i skolmiljöer i 
Örebro kommuns omedelbara närhet. Det är därför viktigt att det arbete som redan förs 
utvecklas och att det antas en övergripande modell för hur skolorna ska arbeta långsiktigt 
med denna typ av frågor.  
 
Åtgärder: 

• Det förebyggande arbetet med pågående dödligt våld bör utvecklas. 
• En övergripande modell för hur skolorna ska arbeta förebyggande med frågan i 

ett längre perspektiv bör tas fram.  
 
> Ökad kunskap kring våldsbejakande extremism  
Inom vissa kommunala verksamheter är frågan om våldsbejakande extremism redan väl 
uppmärksammad. Det finns dock en rad verksamheter där frågan skulle kunna lyftas 
vidare. Allt arbete kring våldsbejakande extremism kräver kunskap, och ibland stöd av 
andra resurser, och därför är det viktigt att kommunen fortsätter satsa på detta område. 
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Främst genom utbildning och riskbedömning för kommunens verksamheter och 
nämnder.  
 
Det finns ett utvecklat arbete med samverkan med andra kommuner genom det 
nationella nätverket och organisationen Center för våldsbejakande extremism (CVE). Det har 
lett till att kommunen har god kunskap om det senaste inom området, vilket också 
innebär att det finns goda möjligheter att utbilda kommunala verksamheter med det 
senaste inom området. 
 
Kommunens organisation kring frågan om våldsbejakande extremism har stärkts sedan 
det togs beslut om en sådan satsning 2015. Örebro har under flera år byggt upp en hög 
kompetens. Det finns dock samtidigt ett behov av breda kompetenssatsningar för 
exempelvis skolpersonal och personer inom socialtjänsten. En lämplig åtgärd vore att 
göra en översyn av hur ramarna för ett sådant arbete bör se ut.  
 
Åtgärd: 

• Kommunen bör vidare se över behovet av och genomföra kompetenshöjande 
åtgärder inom frågorna. Detta genom att utbilda nämnder samt kommunala 
förvaltningar och verksamheter. För att detta ska vara möjligt finns det behov av 
att genomföra en översyn och forma ramarna för de kompetenshöjande 
åtgärderna. 

 
Övning 
Krisorganisationen måste löpande övas för att hålla kompetensnivåerna uppe. De 
övningar som genomförs den kommande RSA-perioden bör ha förankring i de risker 
och åtgärdsförslag som identifierats i detta dokument. En detaljerad plan för 
kommunens övnings- och utbildningsinsatser åren 2020–2023 kommer att presenteras i 
samband med de styrdokument för krisberedskap som tas fram under hösten 2019.  
 
Under arbetet med att identifiera och värdera risker och sårbarheter har det framkommit 
att det finns ett stort intresse från förvaltningarna att öva mer både internt inom de egna 
förvaltningarna och verksamheterna, men också centralt med hela kommunens 
krisorganisation.  
 
De större förvaltningsvisa övningarna samt övningar för den centrala krisledningen 
kommer slås fast i de kommande styrdokumenten för krisberedskap. Vidare väntas 
förvaltningarna själva ta ansvar för planering av hur de upprätthåller kompetens och övar 
sina krisorganisationer under de närmaste fyra åren.  
 
Åtgärd: 

• De övningar som redovisas i kommande styrdokument för krisberedskap under 
2019 ska genomföras under den kommande RSA-perioden.  

• Förvaltningarna ska ha egna planeringar för hur de upprätthåller kompetens och 
övar under de närmaste fyra åren.  
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I detta avsnitt redovisas de åtgärder som identifierats och som är viktiga att arbeta 
vidare med den kommande RSA-perioden.  
 
Krisorganisation   
Krisorganisationen i kommunen genomgår för tillfället en förändring, i linje med de 
förändringar som pågår på nationell nivå. Det gäller samordning av den framtida 
totalförsvarsorganisationen och anpassningar efter de lärdomar som gjorts i samband 
med flyktingsituationen 2015 och de omfattande skogsbränderna 2014 och 2018.    
 
Sedan 2016 pågår också ett omfattande arbete med att integrera den nationella 
stabsmetodiken i kommunens krisledningsorganisation och behöver utvecklas vidare 
under kommande RSA-period. 
 
Åtgärder: 

• Krisledningsorganisationen ska vara tydligt förankrad i kommunkoncernen med 
tydligt utpekade roller och uppdrag.  

• De som ingår i den ordinarie krisledningsorganisationen ska känna till sina roller 
samt utbildas och övas i linje med sina tänkta uppgifter.  

 
Samlade lägesbilder 
Vissa förvaltningar och verksamheter har uttryckt ett behov av en yta som kan vara en 
plats för kommunen att internt dela samlade lägesbilder eller prognoser och varningar i 
allmänhet. Detta har framkommit i samband med inträffade händelser under den gångna 
RSA-perioden (den varma sommaren 2018 och flyktingsituationen 2015) men också 
under diskussioner som förts med dem vid framtagande av denna risk- och 
sårbarhetsanalys.  
 
Åtgärd:  

• Det bör skapas och löpnade underhållas en kommungemensam yta med samlade 
lägesbilder, intern information om inträffade händelser samt prognoser och 
varningar.  

 
Kommunikation – kriskommunikation  
Kommunikationsavdelningen i Örebro kommun är en central avdelning på 
Kommunstyrelseförvaltningen och består av olika roller med både strategisk och 
operativ inriktning. Kommunikationsavdelningen innefattar även Servicecenter och 
Kommunsupport. Detta bäddar för ett sammanhållet och strukturerat arbete med 
kommunikationsavdelningen vid kriser, på såväl central ledningsnivå som förvaltnings- 
och verksamhetsnivå. Kommunikationsavdelningen har dock inte beredskap, vilket 
innebär att ett snabbt och kvalitativt kommunikationsarbete som bidrar till att minska 
konsekvenserna av en händelse, inte kan garanteras i inledningsskedet av en kris. Detta 
har även påpekats av Stadsrevisionen i rapporten Granskning av kommunens 
krisberedskap105. 
 
Idag finns det inte något systematiskt samarbete mellan Kommunikationsavdelningen 
och Säkerhetsavdelningen, utan samarbetet bygger till stora delar på personliga 
relationer och kompetens. Detta har hittills inte påverkat Örebro kommuns 
kommunikation vare sig internt eller externt i någon större utsträckning. Men arbetet 
kan ändå utvecklas för att Örebro kommun ska vara än mera proaktiv i sin 
kommunikation vid kriser. Detta gäller både före, under och efter kriser – det vill säga 

 
105 (Stadsrevisionen, 2018) 
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vid planering och genomförande av utbildningar, övningar, framtagande av stödmaterial 
och system. Samarbetet bör också utvecklas vid arbete under en händelse, samt 
utvärdering och utveckling utifrån lärdomar och erfarenheter.  
 
Åtgärder: 

• Arbetet med att införa KIB (kommunikatör i beredskap), som påbörjades men 
pausades 2013/2014 ska återupptas. Det finns en genomförd utredning som till 
viss del kan återanvändas. 

• En plan för gemensam planering, utveckling och samarbete inom krisberedskaps- 
och säkerhetsområdet, mellan säkerhetsorganisationen (inkl. 
säkerhetshandläggare) och kommunikationsavdelningen ska arbetas fram. 

 
Säkerhetshandläggare  
Sedan många år har kommunen byggt upp sitt säkerhetsarbete på ett system där 
Säkerhetsavdelningen och förvaltningarna samarbetar kring säkerhetsfrågor genom 
utpekade säkerhetshandläggare. Under de senaste åren har en rad omorganisationer i 
kommunen och en del förändrade förutsättningar i kommunens säkerhetsuppdrag gjort 
att flera förvaltningar inte har någon, eller för få, säkerhetshandläggare. Vidare råder det 
delade meningar kring vad säkerhetshandläggarens uppdrag ska bestå i och vilken 
kompetens den som får uppdraget ska ha, eller bör erbjudas i samband med att den tar 
uppdraget. Kombinationen av en otydlighet och osäkerhet kring säkerhetshandläggarnas 
uppdrag och det ökade trycket på säkerhetsarbetet, som de senaste årens utveckling och 
det återupptagna totalförsvarsuppdraget innebär, är problematiskt och ska åtgärdas.  
 
Åtgärder: 

• Ansvaret för säkerhetshandläggarnas arbetsuppgifter måste definieras. 
• Säkerhetshandläggarnas roll måste revideras och förtydligas. 
• Kommunen ska förtydliga förvaltningarnas skyldighet att alltid ha minst en 

utpekad säkerhetshandläggare.  
• En översyn av finansieringsansvaret för säkerhetshandläggarna ska genomföras.  
• En översyn ska göras över beskrivningen av säkerhetshandläggarnas uppdrag, 

vilka kompetenskrav som bör följa med uppdraget och hur denna kompetens 
säkerställs och upprätthålls över tid.  

• Uppdraget med säkerhetsfrågor på förvaltningarna ska ses över och vidare utreda 
om frågorna är för omfattande för en ensam säkerhetshandläggare.  

 
Kontinuitetshantering  
Kontinuitetshantering ska genomföras med kommunens förvaltningar och verksamheter 
under den kommande RSA-perioden. Detta för att öka kommunens robusthet och 
säkerställa en rimlig driftnivå under kriser eller höjd beredskap.  
 
Åtgärd:  

• Alla kommunens förvaltningar och tillhörande verksamheter ska genomföra 
kontinuitetshanteringsanalyser till utgången av år 2020.  
 

 
Tillgång till sakkunniga och särskild kompetens 
Kraven och behoven på att arbeta med säkerhetsfrågor ökar inom kommunen. Detta 
medför att det krävs särskild kompetens inom kommunen för arbete med 
säkerhetsfrågor, något som idag endast finns centralt på säkerhetsavdelningen. På grund 
av att säkerhetsavdelningens resurser är förhållandevis begränsade och att avdelningens 
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primära uppdrag är strategisk styrning av frågorna finns det behov av att utveckla 
kommunala förvaltningars kompetens samt deras arbete med frågorna. Kommunen bör 
förslagsvis se över om de kommunala förvaltningarna bör ta ett större ansvar för att ha 
egen kompetens i arbetet med säkerhetsfrågor, om säkerhetsavdelningens möjlighet att 
stötta förvaltningarna kan förbättras, exempelvis vid särskilda projekt och satsningar eller 
någon kombination av dessa.  

Åtgärder: 

• Kommunen bör se över behovet av att utveckla kompetensen inom och arbetet 
med säkerhetsfrågor hos kommunala förvaltningar, samt var ansvaret för att 
upprätthålla denna kompetens bör ligga.  

Utpekat krisberedskapsansvar för samhällsviktiga 
kommunala förvaltningar och verksamheter 
Baserat på de senaste årens erfarenheter från omfattande händelser behöver en del 
förvaltningar och verksamheter ta ett större krisberedskapsansvar. Det innebär att de 
aktivt måste delta i krisberedskapsarbetet utifrån sin roll som samhällsviktig verksamhet 
eller nyckelfunktion i kommunens kris- och krigsorganisation.  
 
Åtgärd: 
Var och en av kommunens förvaltningar/verksamheter nedan ska definiera sitt ansvar 
som samhällsviktig verksamhet och/eller nyckelfunktion i kommunens kris- och 
krigsorganisation och därefter påbörja åtgärder för att säkerställa sin förmåga att delta i 
kris- och krigsorganisationen.  

• Tekniska förvaltningen  
• Kommunstyrelseförvaltningen  
• Förvaltningen förskola skola  
• Stadsbyggnad  
• Nämndorganisationen 
• Vård och omsorgsförvaltningen  
• Socialförvaltningen 
• Förvaltningen för funktionsstöd 
• Förvaltningen för utbildning försörjning och arbete  
• Miljökontoret 

 
Elförsörjningen  
Kommunkoncernen är starkt beroende av elförsörjning. För att minska påfrestningar på 
kommunala samhällsviktiga verksamheter i samband med en störning i elförsörjningen 
bör en översyn av tillgänglig reservkraft samt dess kapacitet och placering genomföras. 
Exempelvis finns reservkraft för tillfället kopplad till lokaler som inte längre används av 
kommunal verksamhet. I samband med det kommande arbetet med 
kontinuitetshantering bör också kommunkoncernens behov av reservkraft 
dokumenteras. En översyn av olika lösningar på behovet av reservkraft bör därefter 
påbörjas, till exempel möjligheten att använda lokalt producerad el (som solpaneler) och 
möjligheten att dödnätsstarta Åbyverket för ö-drift.  
 
Åtgärder:  

• Kommunen bör göra en översyn av befintlig reservkraft samt dess kapacitet, och 
om den är riktad mot rätt verksamheter idag.  
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• Förvaltningarna bör, i samband med arbetet med kontinuitetshantering, få i 
uppdrag att redogöra för sitt elbehov vid lägsta acceptabla driftnivå.  

• Kommunen bör därefter utreda möjliga lösningar för reservkraft vid lägsta 
acceptabla driftnivå, exempelvis lokalproducerad el, dieseldriven- eller annan 
reservkraft samt möjligheten till dödnätsstart av Åbyverket för ö-drift.  

 
Trygghetspunkter  
I händelse av en omfattande störning i samhällsviktiga funktioner behöver kommunen 
ha förberett så kallade trygghetspunkter ute i stadsdelarna och på mindre orter där 
medborgarna kan hämta information eller nå stödresurser som exempelvis nödvatten, 
värmestugor, proviant och annan utrustning. Runt trygghetspunkterna bör också en rutin 
och organisation för bemanningen av dessa fastställas.  
 
Åtgärder: 

• Kommunen bör under perioden 2020–2023 fastställa lämpliga platser för 
trygghetspunkter i kommunen.  

• En organisation för bemanning av trygghetspunkter bör upprättas. 
 
Pandemiplanering  
I händelse av smittspridning och utbredd sjukdom ska kommunen ha en förberedd plan 
för hur en sådan situation ska hanteras. En pandemiplanering som upprättades under 
åren 2007 och 2008 användes under utbrottet av influensa A(H1N1) 2009. Sedan dess 
har dock många förutsättningar förändrats, till exempel har kommunens möjlighet att 
låta anställda arbeta på distans utan att träffa varandra kraftigt ökat i takt med den 
digitalisering som genomförts.  
 
Åtgärd: 

• Kommunen ska under perioden 2020–2023 uppdatera sin pandemiplanering efter 
nuvarande förutsättningar.  
 

Översvämning  
Inom kommunen finns en översvämningsgrupp som löpande arbetar med att bevaka 
frågan om översvämningsrisker och översvämningsförberedande åtgärder, både för höga 
flöden och skyfallsöversvämningar. Utifrån den data som framkommit under arbetet 
med denna risk- och sårbarhetsanalys blir det tydligt att det översvämningsförebyggande 
arbete som översvämningsgruppen genomför är av stor betydelse för samhällsviktiga 
verksamheter, både inom och utanför kommunkoncernen. Det är därför av stor vikt att 
kommunen säkerställer att detta arbete fortsätter. Baserat på det underlag som 
översvämningsgruppen tagit fram och synpunkter som inkommit från Nerikes Brandkår, 
Lokalpolisområde Örebro och Region Örebro län är det ett problem att alla 
biltrafikpassager förbi järnvägen går i tunnlar då dessa är sårbara för höga flöden och 
skyfall. Vidare finns en oro för vilka konsekvenser en stor översvämning skulle kunna få 
på reningsverket i Skebäck.  
 
Åtgärder:  

• Kommunstyrelseförvaltningen bör säkerställa att översvämningsgruppens arbete 
fortsätter. 

• Kommunstyrelsen ska initiera en utredning av möjligheterna att säkerställa 
passage förbi järnvägen för blåljustrafik även vid höga flöden och kraftiga skyfall.  
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• Kommunen ska utreda hur reningsverket i Skebäck klarar ett 1 000-års flöde i 
Svartån.  

 
Värmebölja  
Erfarenheter från den ovanligt varma sommaren 2018 har medfört en rad förslag på 
åtgärder. De flesta av dessa redovisas i Örebro kommuns kommande 
klimatanpassningsplan. Det är av stor vikt att de riskreducerande åtgärder som föreslås i 
den genomförs.  
 
Åtgärd:  

• Kommunen ska under perioden 2020–2023 i så stor mån som möjligt vidta de 
riskreducerande åtgärder för värmebölja som beskrivs i kommunens kommande 
klimatanpassningsplan.  

 
 
Nödvattenplan  
Baserat på erfarenheter av torr väderlek och de låga grundvattennivåer som förekommit 
under senare år, samt den risk för olyckor med farligt gods och de sårbarheter i 
kommunens vattenproduktion som identifierats, är det viktigt att kommunen har en 
aktuell och väl kommunicerad nödvattenplanering.  
 
Åtgärd:  

• Ett uppdrag ska tas fram för att utveckla och löpande uppdatera en 
nödvattenplan för centralorten Örebro samt Garphyttan, Glanshammar och 
Odensbacken.  

 
Samordning och samverkan  
Baserat på de nationella erfarenheter som gjorts, framförallt under skogsbränderna 
sommaren 2018, bör kommunen aktivt verka för en ökad samordning mellan olika 
räddningstjänster och även andra viktiga krisberedskapsaktörer. Erfarenheten visar att 
räddningstjänsterna behöver organisera sig i större samverkansområden för att kunna 
motstå stora störningar. Den enorma påfrestning som sommaren 2018 var för 
räddningstjänsterna visar också på betydelsen av deltidsbrandmannaorganisationen.  
Vidare finns det behov av vardagssamverkan och samträning i exempelvis stabsledning 
och krishantering mellan olika organisationer.  
 
Åtgärder: 

• Örebro kommun bör aktivt verka för och stötta andra aktörer i arbetet med att 
etablera den räddningstjänstsamverkan som beskrivs som Räddningsregion 
Bergslagen.  

• Örebro kommun bör aktivt verka för och stötta andra aktörer i arbetet med att 
säkra bemanningen av länets deltidsbrandstationer. 

• Örebro kommun bör aktivt arbeta för en stark vardagssamverkan och samträning 
av stabsledningsfunktioner mellan olika organisationer. Ett sätt att göra detta är att 
aktivt delta i det arbete som ingår i den samhällsgemensamma larm- och 
ledningscentral som kommer etableras i Örebro kommun under perioden 2020–
2023. 

 
IT och teknisk infrastruktur 
Med den ökade digitaliseringstakten och därmed det ökade teknikberoendet för 
kommunala verksamheter blir IT-frågor och frågor om teknisk infrastruktur allt viktigare. 
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Kommunens nuvarande strategier för exempelvis hantering av telefoni, datorer och 
tjänstetelefoner har vissa brister när det gäller kopplingen till krisledningsorganisationen.  
 
Åtgärder: 

• Kommunstyrelsen ska initiera en utredning för att identifiera vilka 
redundansförhöjande funktioner i tjänstetelefoner som kan vara motiverade att ha, 
för personer som ingår i samhällsviktiga kommunala verksamheter eller 
kommunens krisledningsorganisation.  

• Förvaltningarna ska i samband med kontinuitetsarbetet få i uppdrag att redogöra 
för sina telefonibehov vid lägsta acceptabla driftnivå.  

• Kommunstyrelsen ska initiera en utredning av redundans och beroenden kopplat 
till kommunens telefoni. Samhällsviktiga kommunala verksamheter och 
nyckelfunktioner i kommunens krisledning ska ha möjlighet att använda flera 
olika operatörer för att minska sårbarheten vid störningar hos en enskild operatör. 
Möjligheten till olika lösningar för roaming ska också utredas.  

• Utrustningsbehov för krisledningsarbetsplatser, exempelvis behov av extra 
datorer, batterilösningar eller liknande ska inkluderas i arbetet med 
standardarbetsplatser.  

• Kommunen ska skapa en tydligare koppling mellan tekniska resurser som IT, 
telefoni, systemstöd och krisledningsorganisationen samt en plan för hur detta ska 
bemannas vid kriser.  

 
Digitaliseringsarbetet 
I samband med digitaliseringsarbetet inom kommunen är det viktigt att hänsyn tas till 
perspektiven krisberedskap och civilt försvar. Detta eftersom en utökad digitalisering kan 
skapa nya sårbarheter som kommunen måste hantera, både övergripande och mer 
specifikt inom arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Därför ska perspektiven 
uppmärksammas ytterligare inom digitaliseringsarbetet. 
 
Åtgärder: 

• Kompetensen ska utökas kring perspektiven krisberedskap och civilt försvar 
inom digitaliseringsarbetet. 

• Samordnade insatser för att implementera perspektiven krisberedskap och civilt 
försvar ska säkerställas inom digitaliseringsarbetet.  

• Riskanalyser (med fokus på krisberedskap/civilt försvar) ska inkluderas i 
digitaliseringsarbetet i samarbete med Säkerhetsavdelningen. 

Farligt gods 
Baserat på det som framkommit kring risken för olyckor med farligt gods bör 
kommunen arbeta mer med sin plan för storskalig utrymning, samt se över 
verksamheternas möjlighet till och förutsättningar för inrymning och att stänga luftintag 
till ventilation. Särskilt viktigt blir detta för verksamheter som har svårt att ta sig ur ett 
drabbat område, exempelvis vård- och omsorgsboenden eller verksamheter som ligger i 
extra riskutsatta områden, exempelvis mycket nära en järnväg eller motorväg.  
 
Åtgärder:  

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att kommunen har en plan för storskalig 
utrymning.  

• Möjligheten för sårbara verksamheter som exempelvis vård- och omsorgsboenden 
att kunna stänga luftintag till ventilation i händelse av farliga utsläpp bör ses över.  
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• Riskutsatta verksamheter inom exempelvis vård- och omsorg, förvaltningen för 
funktionsstöd och socialtjänsten bör få i uppdrag att se över sina möjligheter och 
rutiner för inrymning i händelse av farliga utsläpp.  

 
Rutiner för att ta emot och låna ut personal och 
förstärkningsresurser 
Redan i samband med skogsbranden i Västmanland 2014 identifierade kommunen en 
sårbarhet i att inga rutiner för inlåning av personal och förstärkningsresurser finns på 
plats. Ännu tydligare blev den kompetenshöjning som kommunen erhöll av att ha 
personal utlånad. 
 
Åtgärder:  

• Kommunstyrelsen ska initiera ett arbete med att ta fram rutiner för inlåning av 
personal och förstärkningsresurser i samband med en extraordinär händelse.  

• Kommunstyrelsen ska initiera ett arbete med att ta fram rutiner för utlåning av 
personal och förstärkningsresurser i samband med en extraordinär händelse. 

 
Rutiner för att stärka förmågan vid skogsbrand eller 
brand i särskilda objekt 
Stadsbyggnad som markägare kan påverkas i stor utsträckning vid en skogsbrand. För att 
hanteringen av skogsbränder ska utföras korrekt finns det behov av att se över 
möjligheten för att förbättra rutiner för markägare vid hantering av skogsbränder.  
 
Kommunens förvaltningar kan även drabbas vid brand i särskilda objekt. Önskemål 
finns att det skapas rutiner för hur en brand som drabbar flera förvaltningar ska hanteras.  
 
Åtgärder: 

• Rutiner bör tas fram för att säkerställa rätt hantering vid eftersläckningsarbete i 
skogsbrandsdrabbade områden.  

• Rutiner bör tas fram för hur en brand som drabbar flera förvaltningar ska 
hanteras. 

 
God framkomlighet 
Det är tydligt att trafiknätet i centrala Örebro har dålig kapacitet för omledning av trafik 
vid oväntade störningar. Redan förhållandevis små olyckor som inträffar vid 
nyckelpunkter på de stora huvudstråken leder snabbt till köer som får effekt även på 
tillfartsvägar och alternativa vägar långt ifrån olycksplatsen. Detta är allvarligt framförallt 
för att det får stora konsekvenser för blåljustrafikens möjlighet att ta sig fram i staden.    
 
Åtgärder: 

• Omledningsvägar för trafik bör utredas och identifieras. 
• Framtida/kommande behov och lösningar för de olika aktörerna att gemensamt 

koordinera trafikflöden och snabbt kommunicera med trafikanter bör ses över. 
• Perspektivet framkomlighet för utryckningsfordon vid arbete med planering av 

kommunens vägnät bör inkluderas i det löpande arbetet, både vad gäller 
beständiga lösningar samt under ny- och ombyggnationer. 
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11.2 Uppföljning från föregående RSA – åtgärder 
I den förra risk- och sårbarhetsanalysen identifierades ett flertal olika åtgärdsförslag. 
Flera av dem är helt genomförda medan andra är delvis genomförda eller inte 
genomförda alls. Åtgärderna som inte är fullföljda uppmärksammas nedan och utgör 
åtgärdsförslag även i denna risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Behov av utbildning, övning och centrala åtgärdsbehov 
 
Till viss del har arbete genomförts med att: 

• utbilda och öva nyckelpersoner på samtliga förvaltningar i stabsmetodik. 
• förbereda rutiner för att låna ut egen personal som resurs vid allvarliga händelser 

hos andra. 
• genomföra övning för stödfunktioner. 
• stötta hur befolkningen ska klara sig i 72 timmar utan yttre hjälp. 

 
Detta arbete behöver fortsätta för att den egna krisorganisationen ska bli bättre rustad 
men också för att det ska vara möjligt för personal från kommunen att hjälpa till vid 
större kriser i andra delar av landet. 
 
Det har inte varit möjligt att fullfölja arbetet med att: 

• förbereda rutiner för att ta emot annans personal som resurs vid allvarliga 
händelser inom den egna verksamheten. 

• se över utbildnings- och övningsbehov i förhållande till resurser. 
• utreda möjligheten att ”farligt gods-säkra” hårt trafikerade vägsträckor. 
• initiera framtagandet av ny statistik för farligt gods genom Örebro kommun. 
• ta fram rutiner för inrymning och hur verksamheter kan stänga sin ventilation 

manuellt vid en olycka med farligt gods. 
 
11.2.1 Uppföljning – Informationssäkerhet 
Förra risk- och sårbarhetsanalysen identifierade stora sårbarheter vad gäller 
informationssäkerhet inom kommunen. Idag finns ett påbörjat arbete med omfattande 
förändringar kring kommunens informationssäkerhetsarbete. Kommunen måste arbeta 
vidare med förbättringar kring informationssäkerhet som helhet eftersom den stora och 
övergripande bristen är att det i stort saknas ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete.  
 
Exempel på arbeten som behöver fortlöpa kommande RSA- period: 

• Organisation för informationssäkerhet 
• Regelverk för informationssäkerhet 
• Utbildning och säkerhetsmedvetande 
• Informationsklassning 
• Säker informationsöverföring 
• Krav på externa aktörer 
• Incidenthantering 
• Kontinuitetshantering 
• Uppföljning och granskning 
• Säkra resurser till informationssäkerhetsområdet  
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Bilaga 1 
Kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser 
Örebro Rådhus AB är moderbolag i koncernen för kommunens aktiebolag. I punktlistan 
nedan redovisas övriga hel- och delägda bolag inom kommunen. 

• Futurum Fastigheter i Örebro AB  
• Kumbro Utveckling AB  

Dotterbolag:  
- Kumbro Stadsnät AB 
- Kumbro Vind AB 
- Biogasbolaget i Mellansverige AB  
- Frotorp Vind AB 

• Länsmusiken i Örebro AB  
• Länsteatern i Örebro AB  
• Örebro läns Flygplats AB  
• Örebro läns Trädgårds AB  

- Direktägt av kommunen, tillhör inte koncernen Örebro Rådhus. 
• Örebrobostäder AB  

Dotterbolag:  
- ÖBO Omsorgsfastigheter 
- ÖBO Husaren 
- Fastigheten Bottenhavet i Örebro AB 
- Bixia Gryningsvind AB 

• Örebrokompaniet AB  
• Örebroporten Fastigheter AB  

Dotterbolag och dotterdotterbolag:  
- Örebroporten Förvaltning AB 
- Västerporten Fastigheter i Örebro AB 
- Gustavsviks Utvecklingsbolag AB 
- Marieberg Utvecklings AB 
- Gustavsvik Resorts AB 
- Örebroläktaren AB 

• Alfred Nobel Science Park AB  
 
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår  
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, 
Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg samverkar om räddningstjänst och 
olycksförebyggande verksamhet. 
 
Stiftelsen Activa 
Stiftelsen Activa stöttar människor med funktionsnedsättning att komma i arbete. 
 
Kommuninvest ekonomisk förening  
Kommuninvest ekonomisk förening har 90 procent av Sveriges kommuner, landsting 
och regioner som medlemmar. Kommuninvest ägs och styrs helt och hållet av 
medlemskommuner och landsting. 
 
Gemensam nämnd för samverkan inom företagshälsovård och tolkservice 
Den gemensamma nämnden för samverkan ansvarar för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice gemensamt för Region Örebro län, Kumla kommun och del av 
Örebro kommun. 

http://www.futurumfastigheter.se/
http://kumbro.se/
http://www.orebrokonserthus.com/
http://www.orebrolansteater.se/
http://www.orebroairport.se/
http://www.obo.se/
http://www.visitorebro.se/infosidor/om-orebrokompaniet/
https://www.orebroporten.se/fastigheter
http://alfrednobelsp.se/
http://www.nerikesbrandkar.se/
http://kommuninvest.se/
https://www.regionorebrolan.se/lh
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Bilaga 2 
Aktörer som deltagit i materialinsamlingen 
Samtliga förvaltningar inom Örebro kommun har deltagit i arbetet. Vidare har också de 
kommunala bolagen Kumbro, Örebro läns flygplats, Örebrobostäder, Örebroporten och 
Futurum fastigheter samt räddningstjänstförbundet Nerikes Brandkår deltagit eller haft 
möjlighet att delta i en dialog kring dokumentet.  
 
De nedan nämnda har tillsammans med Lokalpolisområde Örebro även deltagit som 
remissinstanser.  
 

Förvaltning Workshop-uppdelning av 
förvaltning  

Förvaltningen för utbildning, 
försörjning och arbete 

 Ledningsgrupp 
 Rudbecksgymnasiet/Karolinska 

gymnasiet 
 Kvinnerstagymnasiet/ 

Tullängsgymnasiet 
 Virginska gymnasiet modersmål 
 Arbetsmarknad (Ung Arena/ Jobb 

med stöd)  
 Praktikcentrum 
 Verksamhet och försörjning 
 Campus Risbergska 
 Riksgymnasierna och 

Gymnasiesärskolan 

 Förvaltningen för funktionsstöd  Förvaltningsledningsgrupp/ 
 avdelningschefgrupp 

 Förvaltningen förskola skola  Förskola 
 Grundskola 
 Separat möte med Måltid 

 Kommunstyrelseförvaltningen  Myndighetsavdelningen 
 HR/Ekonomi/Kansli- och 

demokratistöd 
 Kommunikationsavdelningen 
 IT-avdelningen 
 Överförmyndarkansliet 

 Kultur- och fritidsförvaltningen   

 Miljökontoret   

 Socialförvaltningen   

 Stadsbyggnad   

 Tekniska förvaltningen  Stab 
 Fordon 
 Vatten och avlopp 
 Avfall 
 Park och gata 

 Vård- och omsorgsförvaltningen  Hemvården  
 Vård- och omsorgsboende 
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Bilaga 3 
Identifierad samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område 
I tabellerna nedan redovisas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) samt 
Örebro kommuns identifierade samhällsviktiga verksamheter. Tabellerna utgör en 
överblick av de samhällsviktiga verksamheter som finns inom kommunen. Det betyder 
att listan inte är heltäckande utan behöver uppdateras löpande. Den kan också behöva 
brytas ned ytterligare till uppgifts-/rollnivå. 

Tabellens vänstra och mittersta spalt visar de samhällssektorer regeringen meddelade 
2020-03-21 i ”Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (2020:149)” och MSB 2020-03-26 
förtydligade i ”Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet (2020:3) med tillhörande allmänna råd, ”Allmänna råd om omsorg för barn 
med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (2020:4)”. I tabellens högra spalt 
redovisas de av Örebro kommun identifierade samhällsviktiga verksamheterna. Tabellen 
ska läsas i sin helhet, dvs ingen av kolumnerna kan användas enskilt. Uppdateringarna 
från tidigare version av bilagan är markerade med asterisk (hela mittersta kolumnen är 
alltså ny).  

Samhällssektor 
med under-
rubriker  
(MSBSF 2020:4) 

Exempel på samhällsviktig 
verksamhet  
(MSBSF 2020:4)* 

Identifierade 
samhällsviktiga 
verksamheter lokalt/ 
regionalt 

   

 
Energiförsörjning 

  

Produktion, lagring, 
distribution av fasta 
och flytande bränslen 
och drivmedel* 

- styrning och övervakning 

- drift och felavhjälpande 
underhåll 

- lager och depåer 

- drivmedelsförsäljning 

- Bensinstationer, 
(privata/kommunala) 

 

Produktion och 
distribution av el* 

- Energibolag/ 
elleverantörer (t.ex. Svenska 
kraftnät, Kumbro, Eon 
värmeverk,  

- Kraftdammar i kommunen, 
(Linde energi) 

- City Passagen (solkraft) 

- Reservkraft 

- Ledningsnät 

Produktion och 
distribution av 
fjärrvärme och 
fjärrkyla* 

- Eon kraftvärmeverk 

- Oljeeldad/lokala pannor 
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- Enskild uppvärmning, 
leveranser av pellets, olja, 
ved, m.m. 

Produktion, lagring 
och distribution av 
energigas* 

-Produktion av biobränsle 

 
 
Finansiella tjänster 

  

Den verksamhet som 
behövs för att 
upprätthålla den 
finansiella sektorns 
tjänster till allmänhet, 
företag och offentlig 
sektor samt för att 
bibehålla regel-
efterlevnad och 
finansiell stabilitet* 

- finansiell infrastruktur för 
betalningar, 
värdepappersmarknad samt 
central motpartsclearing. 

- riksbanken system för stora 
betalningar. 

- banker, betaltjänstleverantörer 
och tredjepartsleverantörer. 

- elektroniska betalningar 

- banker och 
kreditmarknadsbolag 

- fondbolag och allmänna 
pensionsfonder 

- aktie- och penningmarknad, 
valuta, derivat 

- sak-, liv-, pension-, kredit-, åter- 
och transportförsäkring, 
avseende skadereglering och 
utbetalningar 

 

- Banker 

- Bankomater 

-Verksamhetssystem, t ex: 
Lönesystem 
Fakturasystem 
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Handel och industri 
Handel och industri 
av vikt för tillverkning, 
grossistverksamhet, 
distribution och 
försäljning av 
livsmedel, 
läkemedel, 
sjukvårdsmateriel 
och övrig medicinsk 
och medicinteknisk 
utrustning* 

- konstruktion, tillverkning, 
montage som är 
nödvändig för annan 
samhällsviktig verksamhet 

- handel med varor vilka 
är direkt nödvändiga för 
annan samhällsviktig 
verksamhet 

- Lantmännen 
Unibake* 

 

Handel och industri 
för tillverkning, 
grossistverksamhet, 
distribution och 
försäljning för varor 
vilken är direkt 
nödvändig för övrig 
samhällsviktig 
verksamhet* 

- Lidl 

- Axfood 

- Orkla 
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Hälso- och sjukvård samt omsorg 
All hälso- och 
sjukvård, omsorg, 
socialtjänst samt 
tandvård som 
behövs för att 
upprätthålla liv, 
hälsa och rimligt 
goda livsvillkor* 

- offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård 

- kommunal hälso- och sjukvård 

- verksamhet enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), lagen 
(1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, lagen 
(1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
och lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall 

- tandvård 

- sjukvårdsupplysning (1177, 
giftinformationscentral och 
läkemedelsupplysning) 

- laboratorier (inkl. tillverkning av 
reagenser) 

- smittskydd (för djur och människor 
(zoonoser), epidemiologisk 
övervakning, smittspårning, 
samordning, information och 
utbildning) 

- läkemedelsförsörjning 
(tillverkning/beredning och 
inspektion, import, grossistlager, 
leverans, apotek, recepthantering, 
licensgivning, dosdispensering, 
biverkningsrapportering, 
batchrelease – frisläppning av 
läkemedel, leverantörer) 

- blod och blodkomponenter 

- sjukvårdsmateriel 
(tillverkning/import, leverans, 
beredning, godkännande och 
inspektion av medicinsktekniska 
produkter inklusive kontroll och 
grossistlager) 

- POSOM verksamhet 

- bårhus, begravningslokaler, 
krematorier 
 

- Region Örebro län 
(sjukhus, vårdcentraler, 
folktandvård, 
ambulansvård, hemvård) 

- Privata vårdgivare 

- Förvaltningen för sociala 
insatser (t.ex. boenden, 
daglig verksamhet) 

- Vård och omsorgs-
förvaltningen (t.ex. 
boenden, hemvård) 

- Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
(fritidsgårdar)* 

- MAS/MAR i kommunen  

- Publika apotek 

- Läkemedels leverantörer 

- Medicinskteknisk utrustning 

- Förbrukningsmaterial 

- Hjälpmedel 

Hantering av 
avlidna och 
begravningar* 

 

Djurhälsovård för 
tjänstedjur* 
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Information och kommunikation 
Infrastruktur för 
elektroniska 
kommunikationer, 
framtagande och 
förmedling av 
nyheter och 
samhälls-
information* 

- transmissionsnät 
1. nät och tjänsteövervakning/-
styrning, incidenthantering 
2. felanmälan och felavhjälpning 
3. skydd mot fysiska och logiska 
intrång 
4. förmedla lägesinformation 
5. utföra uppgraderingar 

- accessnät, 
1. nät- och tjänsteövervakning/-
styrning 
2. upprätthållande av viss 
incidenthantering och 
felavhjälpning 

- DNS- och namnservertjänster 
(styrning/övervakning) 

- felanmälan och felavhjälpning 

- GNSS, allmänt tillgänglig utrustning 
för tid och takt 

- styrning/övervakning 

- datacenter som innehåller 
grunddata, befolkningsdata eller 
övriga data väsentliga för annan 
samhällsviktig verksamhet 

- journalistisk- och redaktionell 
verksamhet avseende nyheter, 
granskande och samhälls-
information inkluderat tekniskt stöd 
och drift av intern infrastruktur 

- insamling, sortering och utdelning 
av brev och paket 

- Master telefoni/Rakel m.m. 

- Fibernät (stadsnät 
Kumbro) 

- Verksamhetssystem, t ex:  
Journalsystem 
Skolsystem 
Office 365 
W3D3 

- Kommunala 
kommunikationskanaler för 
information (t.ex. 
Servicecenter, telefoni, e-
post, webbplats, Facebook 
Instagram, Twitter och WIS) 

- Mediala kommunikations-
kanaler (lokalredaktioner, 
SVT, Nerikes allehanda, 
Sveriges radio) 

- Kommunens 
kommunikationsavdelning 

- Kommunrådgivare 

- Biblioteksverksamhet 

Posttjänster*  
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Kommunalteknisk försörjning 

Produktion, lagring 
och distributionsnät 
för dricksvatten* - drift och underhåll 

- styrning/övervakning 

- provtagning 

- insamling av avfall 

- akut underhåll/ felavhjälpning 

- snöröjning 

- Tekniska förvaltningen 
(vattenverk, ledningsnät) 

Avledning och rening 
av avloppsvatten* 

- Tekniska förvaltningen 
(avlopp, reningsverk) 

Insamling och 
hantering av avfall* 

- Tekniska förvaltningen  
(t.ex. avfallshämtning, 
återvinningscentraler) 

Väghållning* - Tekniska förvaltningen  
(t.ex. väghållning, underhåll 
och snöröjning) 
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Livsmedel 

Primärproduktion av 
livsmedel och foder* 

- animalieproduktion, inklusive 
primärproduktion 
1. Foderframställning 
2. Avelsverksamhet 
3. insatsvaror, 
dricksvattenförsörjning 
4. krisledningsfunktioner, 
operativa ledningscentraler 
5. teknisk service 
6. Avfallshantering 
7. destruktionskapacitet 

- växtodling, inklusive 
primärproduktion 
1. krisledningsfunktion 
2. teknisk service, 
avfallshantering, växtrådgivning 
och laboratorier 
3. diagnostik och analys av farliga 
ämnen och 
destruktionsanläggningar 

- slakterier, mejerier, kvarnar, 
bagerier m.m. 

- import av livsmedel, råvaror, 
ingredienser, insatsvaror etc. 

- framställning av rå- och 
insatsvaror 

- laborativ analysverksamhet 

- kontrollmyndigheter och 
offentlig livsmedelskontroll-
verksamhet i samband med slakt, 
styckningsverksamhet och 
gränskontroll samt kommunernas 
arbete med RASFF och 
utbrottshantering 

- storkök, som tillhandahåller mat 
till annan samhällsviktig 
verksamhet 

- grossistverksamhet, 
distributionscentraler för livsmedel 

- livsmedelshandel 

- Jordbruk, förädling av 
råvaror 

Berednings- och 
förädlingsindustri* 

 

Kontroll av 
livsmedels-
produktion* 

 

Produktionskök 
kopplade till annan 
samhällsviktig 
verksamhet* 

- Kommunens 
måltidsorganisation 

- Lokala restaurangkök 
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Offentlig förvaltning 

Riksdag och 
regering* 

- Regeringskansliet och 
myndigheterna under riksdagen 

- den verksamhet inklusive ledning 
och administrativt stöd som krävs 
för att kunna fortsätta bedriva sin 
samhällsviktiga verksamhet. 

- hos bevakningsansvariga 
myndigheter: 
1. intern styrning (kris- och 
krigsledningsorganisation), 
2. aktörsgemensam samverkan, 
kommunikation, operativ 
verksamhet och 
3. andra specifika uppgifter som 
tilldelats 

- myndighet som är av betydelse 
för krisberedskap och 
krishantering 

- länsstyrelsernas förvaltning 
1. intern styrning (kris- och 
krigsledningsorganisation) 
2. aktörsgemensam samverkan, 
kommunikation 
3. uppgifter enligt förordningen 
(2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter, 
förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och 
bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap samt förordningen 
(2015:1053) om totalförsvar och 
höjd beredskap. 

- kommunernas och regionernas 
förvaltning, den verksamhet, 
inklusive ledning och 
administrativt stöd, som krävs för 
att kommunen/regionen ska 
kunna fortsätta bedriva sin 
samhällsviktiga verksamhet 

- statlig ekonomihantering, 
löneutbetalningar och 
fakturahantering 

- skola och annan pedagogisk 
verksamhet 

 

Regeringskansliet 
samt myndigheterna 
under riksdagen* 

 

Bevakningsansvarig
a myndigheter i de 
delar som rör 
krishantering, 
krisberedskap och 
totalförsvar* 

 

Myndigheter som är 
nödvändiga för att 
upprätthålla 
funktionerna i 
samhällsviktiga 
verksamheter* 

- Miljökontoret (ex. 
livsmedelstillsyn) 

- Länsstyrelsen 

- Transportstyrelsen 

Regionernas 
förvaltning* 

- Region Örebro län  

Kommunernas 
förvaltning* 

- Valadministration (lokala 
valmyndigheten, regionala 
valmyndigheten) 

- Överförmyndarnämnden* 

Statlig 
ekonomihantering* 

 

Barnomsorg och 
utbildning inom 
skolväsendet* 

- Förvaltningen förskola 
skola (barnomsorg, 
fritidshem, grundskola, 
grundsärskola)* 

- Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och 
arbete (gymnasieutbildning 
åk 3, gymnasiesärskola)* 
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Militärt försvar* 

Verksamhet som 
bedrivs i 
Försvarsmakten och 
andra myndigheter 
som hör till Försvars-
departementet eller i 
Fortifikationsverket* 

 - Försvarsmakten (FMTIS) 

 

 

 
Skydd och säkerhet 

Rättsväsendet* 
- polis 

- åklagare 

- domstolar 

- kriminalvård 

- kustbevakning 

- offentliga försvarare, offentliga 
biträden och målsägarbiträden i 
mål med tvingande tidsfrister 

- alarmeringscentraler som 
betjänar räddningstjänst, polis, 
omsorg och- eller hälso- och 
sjukvård 

- bevakningstjänster avseende 
skyddsvakter, väktare, 
ordningsvakter 

- kommunal räddningstjänst 
inklusive deltidsanställda 

- sjöräddning, flygräddning, och 
övrig statlig räddningstjänst 

- Polisregion Bergslagen, 
huvudsäte 
- LPO Örebro 

- SÄPO 

- Häktet 

- Rättspsykiatri 

- Örebro tingsrätt 

Migrationsverkets 
förvar* 

 

Statlig och kommunal 
räddningstjänst* 

- Nerikes Brandkår 

 

Bevakningstjänster*  

Värdetransporter*  

Tull och 
gränsbevakning* 

 

Alarmeringscentraler 
som betjänar 
räddningstjänst, polis 
samt hälso och 
sjukvård* 

- SOS Alarm (112, 
kundsupport) 
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Socialförsäkringar 

Den verksamhet som 
behövs för att 
upprätthålla 
utbetalning av 
pensioner, arbetslös-
hetsförsäkringar, 
socialförsäkringar och 
liknande förmåner 
och ersättningar* 

- administration och utbetalning 
av sjukförsäkring, föräldra-
försäkring, försörjningsstöd, 
lönegaranti, studiemedel 

- Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och 
arbete (försörjningsstöd)* 

   

 
Transporter 

Person- och godstrafik 
med samtliga 
transportslag (luft, sjö, 
järnväg och väg) som 
behövs för att 
upprätthålla övrig 
samhällsviktig 
verksamhet* 

- statlig och kommunal 
infrastruktur 

- trafikledning, 
sjötrafikinformationstjänst, 
lotsning, isbrytning, underhåll, 
farledsservice 

- kollektivtrafikens fordon, förare, 
uppställning/uppläggningsplats, 
trafikledning etc. 

- särskilda persontransporter, 
färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor 
och skolskjuts 

- Tekniska förvaltningen 
(fordon) 

- Örebro flygplats 

- Kollektivtrafik (stadstrafik, 
länstrafik buss och tåg) 

- Privata åkerier 

   

 
Stödfunktioner till ovanstående samhällsviktiga verksamheter * 

Relevanta 
stödfunktioner som 
samhällsviktig 
verksamhet är särskilt 
beroende av för att 
kunna upprätthållas 
på en acceptabel 
nivå* 

- ledningsfunktioner, 

- IT-support, 

- kommunikation, 

- fastighets och lokalservice, 

- lokalvård, 

- varuförsörjning av kritiska varor 
och materiel, 

- måltidstjänster, 

- tvätt av skyddskläder, 

- säkerhetsfunktioner, 

- tillstånds- och tillsynsverksamhet 

- Förvaltningen för 
utbildning, försörjning och 
arbete (arbetsmarknad – 
tvätt av omvårdnads-
hjälpmedel samt 
djurhållning)* 

- Krisledningsfunktioner* 
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