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1. Exempel på genomförda arbeten och viktiga resultat

2. Framåtblick med exempel

GIS, data och samhällsviktig verksamhet



Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende 
översvämningsrisker – Forskningsuppdrag (MSB-finansierat)

Utgångspunkt från översvämningsdirektivets process

Syften med projektet:

1. Utveckling av metod för att analysera direkta och indirekta 
konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet/kritisk 
infrastruktur utifrån en geografiskt utbredd oönskad händelse med 
särskilt fokus på översvämning.

2. Utveckling förslag på viktning/värdering av konsekvenser på 
samhällsnivå som prioriteringsunderlag för förebyggande åtgärder



Metodik/process



Analys och visualisering med GIS



Viktiga medaktörer
• MSB 
• Länsstyrelsen i Halland 
• Länsstyrelsen i Jönköping 
• Värnamo kommun
• Tekniska förvaltningen i Värnamo kommun
• Räddningstjänsten i Värnamo
• Värnamo energi 
• Älvgrupp Lagan: länsstyrelserna i Kronobergs, Jönköpings och 

Hallands län, inblandade kommuner, Statkraft Sverige AB, 
räddningstjänsten, kommunala energibolag, polisen m.fl.

• Referensgrupp: MSB, SCB, Länsstyrelsen i Hallands Län och 
Länsstyrelsen i Örebro Län



Resultat
• GIS välanvänt och viktigt stöd – ofta identifiering – utvecklingspotential vid 

analys av beroenden och kaskadeffekter – aggregering och visualisering
• Andra hot än bara översvämningar
• Sekretess i data och hantering i konflikt försök att öka förmåga 
• Tilltro till förmåga att hantera data och GIS samt läsa kartor och 

karttjänster
• Stort behov av att utveckla metoder för att samla in information om 

konsekvenser vid extraordinära händelser
• Indirekta konsekvenser kan stå för en stor del av de totala 

konsekvenserna
• Finns tillräckligt med data och på rätt nivå? 



Rapport och relaterade referenser

Nicklas Guldåker
Jonas Johansson
Björn Arvidsson
Linn Svegrup

https://rib.msb.se/filer/pdf/28825.pdf

• Blom, K., Guldåker, N., & Hallin, P. O. 
(2013). ORSA - Områdesbaserade risk-
och sårbarhetsanalys. Malmö: 
Länstyrelsen Skåne.

• Andersson, Emma and Carlström, Daniel 
(2020) Applicering och utvärdering av en 
konsekvensanalysmetod för beroenden 
Avdelningen för Riskhantering och 
Samhällssäkerhet (Avdelningen för 
Riskhantering och Samhällssäkerhet)

• Internationella  konferensbidrag och 
artiklar (se Jonas presentation)

https://rib.msb.se/filer/pdf/28825.pdf


Andra relaterade projekt/arbeten 
• Geodataprojektet ”Data and Methods for Disaster and Crisis Management - Empirical 

and predictive approaches focused on disaster risk management, critical 
infrastructure resilience & geographic information systems” (Jonas Johansson & Peter 
Månsson) – Nationell och internationell översikt över befintliga databaser, metoder och 
modeller inom området, problem med säkerhetsklassad data, behov av instrumentellt och 
analytiskt stöd, behovet av att samla och byta erfarenheter om data (inom en nationell 
HUB), det behövs mer mandat i geodatahantering och användning av GIS.

• Applicering och utvärdering av en konsekvensanalysmetod för beroenden 
(Examensarbete: Emma Andersson och Daniel Carlström) – Vidareutveckling och test av 
KE-kaskadeffektmetoden – GIS ej centralt men finns med som en viktig analys och 
visualiseringsmetod (t.ex. Karlshamns kommun).

• Geodata för risk- och sårbarhetsanalyser – (Peter Månsson, Jonas Johansson, Andreas 
Persson, Nicklas Guldåker) Projekt/Workshop med myndigheter, kommuner - Översikt om 
hur geodata kan stödja myndigheters arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), 
vilken geodata som finns, var de finns och hur man får tillgång till dem.



Exempel - Användbar geodata i förhållande 
till MSB-föreskrifterna för RSA 



Framåtblick – några möjligheter och utmaningar
• Geografisk modellering av störningar i samhället och dess effekter på kritisk infrastruktur 

och samhället överlag – Vad händer om varor och tjänster kommer inte fram i tid eller inte alls?  
(Kontinuitetshantering, direkta  och indirekta effekter)

• Tillgång, insamling och uppsäkring av väsentlig (geo)data kopplade till t.ex. EU CIP Directive, 
EU:s översvämningsdirektiv och Sendai-ramverket för katastrofriskreducering.

• Kommunikation kring risk och sårbarheter – kartan i centrum som generator för mer och 
fördjupad kunskap  - vidareutveckling av perspektiv på områdesbaserad risk-och sårbarhet (ORSA)

• Geografiska index på olika skalnivåer (likt social vulnerability index – Susan Cutter, KaU-studien) 
– applicerbart på sårbarheter, risker, hot, beroenden, kritisk infrastruktur, etc. Kan kopplas direkt till 
arbetet med Index över social sårbarhet för klimatrelaterade risker i Sverige (KaU-forskare)

• Geobaserade beslutsstödsystem genom onlinebaserade (interna och externa) dashboards



Framåtblick exempel index livsvillkor (sårbarhet)
Operationalisering och samverkansforskning viktigt



Framåtblick exempel Operativa dashboards – beslutsunderlag
Operationalisering och samverkansforskning viktigt
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