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Att förutsäga och förebygga naturolyckor – 
Tvärvetenskaplig samverkan 
Syfte 
En naturolycka inträffar när samhället utsätts för svåra naturhändelser, t.ex. flodvågor och jord-
skred. En naturolycka kan medföra enorma mänskliga, miljömässiga och ekonomiska kostnader 
som drabbar medborgare beroende på social status, ålder och kön. Samordnade forskningsinsatser 
från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper krävs för att förutsäga, mildra konsekvenserna av, 
eller helst förhindra en naturolycka. I september 2009 beslöt regeringen att utnämna Uppsala 
universitet, i samverkan med Försvarshögskolan och Karlstads universitet till nationellt centrum 
för forskning i naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science, CNDS). Denna ansökan 
använder sig av den organisation som nu byggs upp för regeringsuppdraget. Vi avser att 
härbärgera tre tvärvetenskapligt samverkande forskningsaktiviteter och en aktivitet för 
forskningskommunikation. Ansökan är gemensam för Uppsala universitet och Karlstads 
universitet. Projektet skall utformas så att det effektivt kan samverka med andra projekt inom 
naturolycksområdet, nationellt och internationellt. 

Projektets mål är att: 
• Klarlägga relationsmönster och utveckla verktyg för förbättrad samverkan mellan myndig-

heter i syfte att effektivt kunna hantera naturolyckor. 
• Förbättra riskhanteringen vid naturolyckor genom att öka kunskapen om och förbättra 

kommunikationsprocesserna kring bakomliggande orsaker (inkl sociokulturella och mänskliga 
beteenden). 

• Effektivisera informationshanteringen vid naturolyckor såväl för att förutsäga som för att före-
bygga dem. Ett speciellt mål är att förbättra den svenska naturolycksdatabasen och utveckla 
ett lärande från databasens händelser efter modell från internationella databaser. 

• Öka tillgången av tvärvetenskapligt kunnig personal till MSB och andra myndigheter som 
hanterar naturolyckor. 

• Förbättra möjligheterna för svensk industri att utveckla attraktiva produkter och system inom 
naturolycksfallsområdet. 

Problem 
Den svenska hanteringen av naturolyckor 
(i och utanför Sverige) kan förbättras 
inom tre områden. Det första avser sam-
ordning av åtgärder före, under och efter 
en naturolycka. Det andra avser den 
naturvetenskapliga förståelsen av svåra 
naturhändelser. Det tredje avser den 
ökande sårbarheten i de tekniska system 
som samhället gör sig alltmer beroende 
av. Traditionellt har kunskaperna hante-
rats disciplinärt och få projekt har lyckats 
integrera dem med målet att minska 
samhällets sårbarhet och öka dess 
återhämtningsförmåga. I detta projekt tänker vi genomföra tre samordnade vetenskapliga aktivi-
teter, A1–3, och en kommunikationsaktivitet, A4 (Bild 1).  

Samhällsekonomiskt är det nästan alltid lönsamt att förebygga en naturolycka. Speciellt MSBs 
roll för att förebygga och mildra olyckseffekter är central i detta avseende. Sårbarhetsutredningen 
har speciellt lyft fram problemen med höga vattenstånd i Stockholm och höga flöden uppströms 
Göteborg i samband med extrema klimathändelser. Inom EU har Sverige en nyckelroll för att 

Bild 1. Samverkan mellan projektets ämnesbas och dess aktiviteter. 
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genomföra strategin för förebyggande av naturolyckor vars ramverk utarbetades under det 
svenska ordförandeskapet 2009. Genom att godta ”Hyogo Framework for Action 2005–2015” har 
Sverige dessutom åtagit sig att senast 2015 inrätta en nationell plattform för naturolyckor. Man 
kan förvänta sig förslag på restriktioner i markanvändning samt ändringar i plan- och bygglag-
stiftning, lagen om skydd mot olyckor samt regleringen av krisberedskap vid svåra naturhändel-
ser. Det är viktigt att sådana förslag och deras genomförande bygger på en stabil vetenskaplig 
grund. 

Forskningskommunikation är en bas för projektet. Den krävs för att myndigheter och företag 
skall kunna dra nytta av forskningen. Den behövs för projektets forskare som måste få veta vad 
som är användbar kunskap och vad som huvudsakligen har akademiskt intresse. 

Forskningsläge, samhällsrelevans och forskningskommunikation 
Den tvärvetenskapliga samverkan är projektets bärande tema. Projektets fyra aktiviteter (Bild 1) 
går helt eller delvis in i varandra. För att undvika upprepning presenteras forskningsläge och sam-
hällsrelevans i den aktivitet där de bedömts som mest centrala. 

Aktivitet 1: Kommunikation av hot och risker för naturolyckor 

Forskningsläget inom ämnet 
Forskningen om lärande från naturolyckor påverkar projektets alla aktiviteter. Scheer1

Samhällsvetenskaplig forskning bör hantera kriser i sitt politisk-symboliska sammanhang för att 
belägga olyckors orsaker och konsekvenser, samt dess efterspel med ansvarsutkrävande och 
institutionellt lärande och reformer. Forskning om agenda- och problemformulering, kunskaps-
överföring, organisatorisk samverkan och konflikt, liksom kriseskalering och avslut kompletterar 
traditionellt fokuserade studier och övning.

 överblickar 
denna outvecklade forskning. Om rapportering sker alltför nära efter en händelse försvinner vissa 
konsekvenser – andra måste dokumenteras i närtid efter eller under olyckan. Organisationer som 
inte huvudsakligen rapporterar positivt är ett metodproblem. Lärandet bör ske i alla faser: före-
byggande, förberedande och respons, och där förutsägelser utvärderas. Informationshanteringen 
under samtliga faser är viktig liksom att rapporteringen blir mer detaljerad så att sammanhang och 
omständigheter beskrivs enligt vedertagna normer. Först då kan kunskap generaliseras och förlopp 
och konsekvenser jämföras med vidtagna åtgärder. 

2 Situationsuppfattning och problemformulering 
fokuserar på beslutsfattandets subjektiva och socialt anpassade dimensioner. Krishanterare tolkar 
och uppfattar händelseförlopp. Intuitivt skapade problemformuleringar påverkar beslutsprocess 
och informationsinhämtning.3 Hot- och riskkommunikation innehåller ett element av överföring 
av kunskap och expertis som svarar mot organisationers kapacitet för informationstolkning. 
Nationella och regionala krishanteringssystem är heterogena och beroende av spridning av sofisti-
kerad kunskap mellan administrativa sektorer och deras professionella kulturer.4 Forskning om 
kommunikationsstrukturer berör politisk-byråkratisk samverkan och konflikt som präglas av 
konvergens/divergens och splittring eller solidaritet mellan aktörer som påverkas av, och hanterar, 
en naturkatastrof.5 Vår forskning tar ett samhällssäkerhetsperspektiv utan nationella/juridiska 
begränsningar och med hänsyn till kommunikation över policysektorer, professioner och besluts-
nivåer.6

                                                   
1 Scheer, S., 2009. Learning lessons from natural disasters and the derivation of related disaster reduction techniques. EU Joint Research 
Centre, Scientific and Technical Reports, EUR 24523 EN.  

  

2 Boin m.fl.. 2005. The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure. Cambridge: Cambridge University Press. 
3 Sylvan, D. and Voss, J. 1998. Problem Representation in Foreign Policy Decision-Making. Cambridge: Cambridge University Press; 
Vertzberger, Y. 1990. The World in Their Minds Information Processing, Cognition, and Perception in Foreign Policy Decisionmaking. 
Stanford: Stanford University Press. 
4 Koreaus, M. 2008. Who Knows? The Use of Knowledge Management in Crisis. Stockholm: Crismart. 
5 Allison, G and Zelikow, P. 1999. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. New York: Longman; Rosenthal, U. m.fl. 
1991. “The Bureau-Politics of Crisis Management,” Public Administration 69: 211-233. 
6 Boin, A., Rhinard, M. 2008. Managing Transboundary Crises: What Role for the European Union? Intern. Studies Review 10 (1) , 1–26. 
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Bild 2. Vertikalaxlat vindkraftverk med 
generatorn på marken och vingarna i det 
närmaste tysta. Turbinen absorberar 
energi ur vind från godtycklig riktning 

Relevans för utvecklingen av samhällets skydd och beredskap 
Samhällets skydd och beredskap bygger på statens förmåga att skapa förutsättningar för ett robust 
samhälle som agerar för att minska skador på sina viktigaste resurser. Legitimitet skapas ur många 
processer, i västvärldens liberala demokratier framför allt den demokratiska. Vårt projekt sätter 
dessa processer i centrum för skapandet av kommunikativ legitimitet, och undersöker om det finns 
andra processer att utforska inom ett nationellt krishanteringssystem (legala/formella, kunskaps-
baserade, moraliska, eller effektivitetsbaserade) särskilt för att inbegripa privata och internatio-
nella aktörer i legitim krishantering. Det är ofrånkomligt att kommunikativ trovärdighet påverkas 
av aktörens egenskaper i dessa avseenden, och ett nationellt krishanteringssystem måste därför 
anpassa alla kommunikationssystem för att maximera utbytet av vederhäftig information.7

Aktivitet 2: Effektivt samarbete vid naturolyckor 

 
Samhällets trovärdighet förutsätter också att åtgärder verkligen bygger på en utarbetad olycks-
utredningsmetodik som tar vara på väldokumenterade händelseförlopp. 

Forskningsläget inom ämnet 
Samhället har ibland haft svårt att tidigt uppfatta framväxande hot.8

Alla berörda intressenter bör ges möjlighet att påverka planeringen i 
åtgärdsprogram som reducerar naturrisker. Efter utvärdering av stora 
översvämningar i England 2007, betonade utredaren

 Interorganisatorisk krissam-
verkan avser förmågan att uppnå sammanhållna lösningar under svåra förhållanden. Studier av 
förebyggande och tidig varning studerar organisationers förmåga att upptäcka, förhindra och 
mildra konsekvenserna av en svår naturhändelse. Organisationer har agerat passivt, kraftfullt eller 
överreagerat vid hot- och sårbarhetssignaler. Forskningen har bara börjat formulera svaren på 
varför så skett, t.ex. i fusionscentra som skapats för att ta fram lägesbilder, tolka och sprida infor-
mation. Detta projekt har som mål att utveckla förbättrade processer före en kris. De europeiska 
samverkansprocesserna är allt viktigare för Sveriges förmåga att tidigt fånga upp signaler. 
Mycket samarbete är sekretessbelagt eller förbehållet privilegierade EU-informationssystem. 
Forskningen bör utveckla bättre processer för värdering och spridning av relevant information 
inom dessa ramar. 

9 vikten av lokal och 
regional kompetens för informationsöverföring mellan experter och 
intressenter. Webbaserade plattformar som sociotekniskt instrument kan 
förbättra en samverkansprocess och samla intressenter för värdering av 
konsekvenser och åtgärder. De deltagande kan påverka plattformens 
innehåll och delta i beslutsprocessen. Därigenom vinner man transparens, 
förtroende och acceptans för överenskomna åtgärder.10, 11

I ett akut olycksskede är autonom elkraft och telekommunikation 
avgörande. Katastrofkraftssystem är möjliga idag genom tekniska 
framsteg inom elkraftteknik, nya material och kraftelektronik samt 
simuleringsprogram har möjliggjort utvecklingen av direktdrivna 
vindenergiomvandlare med generatorer anpassade för lågvarviga vertikalaxlade vindturbiner (Bild 
2). Dessa är mindre känsliga för turbulens och vindriktning och kan därför installeras på platser 
med suboptimala vindförhållanden. Denna robusta teknik har nyligen kombinerats med tele-
kommunikation i en samlad och autonom lösning, ”Ericsson Tower Tube”. 

 Man samlar 
också regional och lokal kunskap.  

                                                   
7 See Perrow, C. 1999. Normal Accidents: Living with High Risk Technologies. Princeton: Princeton University Press; LaPorte, T. 1996. 
“High Reliability Organizations: Unlikely, Demanding, and at Risk”, Journal of Contingencies and Crisis Management 4: 60-71. 
8 T.ex. SOU 2005:104 Sverige och Tsunamin: granskning och förslag. Stockholm: Fritzes; S. Rpt. 109-322 - Hurricane Katrina: A Nation 

Still Unprepared. 2006. Special Report of the Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Washington D.C.: U.S. 
Senate. 

9 Pitt M., 2007. The Pitt Review. Learning lessons from the 2007 floods. Cabinet Office.   www.cabinetoffice.gov.uk/thepittreview 
10 Abbott, M. B., 2007. Stakeholder participation in creating infrastructure. New Civil Engineer 160: 26-32 
11 Evers, M., 2008. Decision Support Systems in Integrated River Basin Management - Requirements for appropriate tools and structures for 

a comprehensive planning approach. Shaker Verlag, ISBN978-3-83227515-0 
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Relevans för utvecklingen av samhällets skydd och beredskap 
Ett modernt samhällsskydd och bra åtgärder mot svåra naturhändelser kräver identifiering av 
risker och hot, och förståelse för hur individer reagerar på krissignaler. Förändringar i ett sam-
hälles riskbild påverkar allmänhetens uppfattning och reaktion vid svåra händelser.12

Vid stora olyckor störs ofta elförsörjningen med svåra direkta konsekvenser och hinder för 
räddningsarbetet om kommunikations- och ledningssystem slås ut. Konsekvenserna kan orsaka 
större skador än olyckan. Konventionell hjälpkraft inbegriper användandet av fossila bränslen som 
kan vara svåra att få fram, har negativa miljökonsekvenser och är brandfarliga. 

 Sociala 
trender, värderingsförskjutningar, och samhällsbyggande kan leda till nya hot och annorlunda 
reaktioner på kända risker. Detta påverkar samhällets förmåga att agera i krissituationer. Ett sam-
hälles förmåga att motstå naturrisker beror på den mänskliga förmågan att mobilisera försvars-
resurser. Det blir extra påtagligt när dagens planering måste ta hänsyn till ett alltmer komplext 
samhälle. 

Aktivitet 3: Informationshantering för förhindrande och förebyggande av 
naturolyckor 

Forskningsläget inom ämnet 
Översvämningar och skred är växande problem från global till individnivå. Klimat- och sårbar-
hetsutredningen önskade forskning om metodik för översvämningsberäkning, för koppling till 
vattendomar och risker för ras och skred.13 För att fungera som beslutsstöd måste kritiska förlopp 
modelleras med osäkerhetsanalys.14 Hydrauliska modeller bygger ofta på ålderdomliga 
beräkningsalgoritmer. Problem uppstår med hydrologiska modeller som används utanför sitt 
kalibreringsområde. Levy & Hall15 anger sex huvudsakliga osäkerhetskällor, däribland glest och 
osäkert mätt nederbörd. Först med den nya svenska nationella höjdmodellen16

SGI bedömde 2009 forskningsläget inom skredområdet

 blir 
översvämningsberäkningar allmänt användbara. 2009–2016 får Sverige topografin given med ett 
medelfel under 0,5 m i ett 2,5 m rutnät.  

17. Insatser kommer till störst nytta efter 
kartläggning av skredförutsättningar med väl underbyggd metodik. Snabba skred i marina leror 
påverkas av grundvattennivåer och portrycksfördelning, vilka styrs av nederbörd. Längs erode-
rande vattendrag och i siltslänter finns risk för skred som kan förebyggas genom erosionsskydd 
och dränering. I Klimat- och sårbarhetsutredningens bilaga18

Nederbörden är alltså central för såväl översvämningar som skred. Övervakningsstationer för 
allvarliga naturhändelser har hittills varit stora och dyra. Trådlösa små givare kan dock snart ge 
tätare informationsnät i tid och rum. Billiga miniatyriserade trådlösa givare kan snabbt sättas ut i 
ett katastrofområde. Vi samarbetar med ledande forskningsinstitut som kombinerar trådlösa givare 
med övervakning av naturhändelser t.ex. i USA.

 om översiktlig sårbarhetsanalys för 
översvämningar, skred, ras och erosion i bebyggd miljö pekades nederbörd, temperatur, höga 
flöden, flödestoppar, intensiva regn och sommarnederbörd som mest kritiska för skred.  

19

Relevans för utvecklingen av samhällets skydd och beredskap 

 

Det moderna samhällets sårbarhet för extrema naturkrafter ökar i till följd av globalisering och 
teknikberoende. Naturkrafterna, naturen och klimatet påverkas av mänsklig aktivitet. Därför 
                                                   
12 Birkland, T. 2006. Lessons of Disaster: Policy Change after Catastrophic Events. Washington D.C.: Georgetown University Press. 
13 SOU 2006:94 Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och 

sårbarhetsutredningen 
14 E Beven, K. 2008. Environmental Modelling. An Uncertain Future? Routledge. 
15 Levy JK, Hall J, 2005. Advances in flood risk management under uncertainty. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 19: 

375-377. 
16 Ny nationell höjdmodell – Presentation. http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=15128 
17 MSB, 2009. Klimatförändringar, skred och ras - en forskningsöversikt. Utförd av SGI. 
18 Översiktlig sårbarhetsanalys föröversvämning, skred, ras och erosioni bebyggd miljö i ett framtida klimat 

http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/%C3%96vrigt/pdf/SGI-Delrapport%20S%C3%A5rbarhetsanalys.pdf 
19 T.ex. E. Basha, S. Ravela, D. Rus, Model-Based Monitoring for Early Warning Flood Detection, Proc. 6th ACM Conf. on Embedded 

Networked Sensor Systems (SenSys) , Raleigh, NC, November 5-7, 2008 
http://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/a/a1/BashaSenSys08.pdf. 

http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/%C3%96vrigt/pdf/SGI-Delrapport%20S%C3%A5rbarhetsanalys.pdf�
http://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/a/a1/BashaSenSys08.pdf�
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måste berörda myndigheter planera för återkomsttider som ändras t.ex. med klimatet. För att 
begränsa risker krävs arbete med beredskapsplanering och system för tidig varning. Respons 
under en olycka måste vara vetenskapligt underbyggt. I efterfasen bör förlopp och konsekvenser 
utredas liksom förberedelser och räddningsinsatsen i sig. 

Anpassningsarbetet gynnas av en nära koppling till forskning om hur naturolyckor kan förut-
sägas och förebyggas. Den nationella plattformen för arbete med naturolyckor skall minska natur-
riskerna och öka samhällets hanteringsförmåga. MSBs naturolycksdatabas kommer att bli viktig i 
det förebyggande arbetet och dra nytta av förbättrad utredningsmetodik och övergripande natur-
olycksanalyser. Ansvaret för arbetet med klimatanpassning ligger hos olika myndigheter. MSB 
skall enligt översvämningsförordningen20

Aktivitet 4: Forskningskommunikation 

 slutföra en preliminär bedömning av översvämnings-
risker senast den 22 december 2011.  

Arbetet med projektets forskningskommunikation kommer att samordnas med CNDS kommuni-
kationsplan, men särskilt inrikta sig mot MSBs behov. Kommunikationsplanen har fyra delar: 1. 
Forum för naturkatastrofer; 2. Utbildning och övning; 3. Utveckling av läromedel och facklittera-
tur samt 4. Mediakontakter. 

Forum för naturkatastrofer. CNDS tänker starta ett forum med representanter för viktiga sak-
enheter och chefer på operativ nivå inom relevanta myndigheter och företag inom samhälls-
sektorer särskilt påverkade av sårbarhet inför svåra naturhändelser. MSB kommer att konsulteras 
angående sammansättningen av detta forum, men kontakter finns redan med ett flertal departe-
ment, myndigheter och företag. ”Affärsidén” består av framträdanden, bedömningar och fråge-
stunder med ledande forskare inom projektets olika fält, ofta experter som anlitas av media och 
vars kommentarer beslutsfattare måste förhålla sig till, och som man nu får löpande tillgång till. 
För forskargruppens är det en stor tillgång att kunna testa relevans i aktuella forskningsfrågor, 
intresset för olika typer av vetenskapliga lösningar, samt framtida marknadsmöjligheter för 
specifika tillämpningar. Detta kompletteras med utgivning av en Internetbaserad bulletin för 
löpande information om viktiga nyheter. Forumet skall fungera som samlingsplats för svenska och 
internationella projekt inom naturolycksområdet. 

Utbildning och övning kommer att ske i nära samarbete med CRISMART vid Försvarshög-
skolan (FHS), och syftar till att komplettera deras utbildnings- och övningsverksamhet. Vi skall i 
partnerskap mellan FHS, Karlstads universitet och Uppsala universitet utveckla övningsverksam-
het med tyngdpunkt mot naturkatastrofer. Vår kunskap i modellering av scenarier av svåra natur-
händelser, samt tekniska lösningar och problem kan bidra till en bättre övningsverksamhet. Detta 
projekt har en särskild funktion att fylla inom CNDS ram genom utveckling av en kursstruktur 
inom naturkatastrofläran, framför allt vad gäller uppdragsutbildning för givna målgrupper och på 
sikt även vanliga universitetskurser. 

Utveckling av läromedel och facklitteratur. Det finns ett stort och växande behov av läromedel 
och facklitteratur på detta område och ingen vetenskaplig miljö i Sverige har bättre möjlighet att 
fylla det än CNDS. Kunskapsförsörjningen av det svenska krishanteringssystemet har blivit 
mycket mer komplex sedan hot- och riskutredningens slutsatser förändrade svenskt samhällsskydd 
och beredskap i mitten på 90-talet.21

Mediakontakter. Trots samhällets resurser och offentliga organisationers ansvar är media ofta 
den viktigaste aktören vid svåra naturhändelser. Medias förhållande till expertis är, diplomatiskt 
uttryckt, kreativt. Deltagare i vårt center har mycket stor vana att fylla dessa roller på ett seriöst 
och informativt sätt.

 MSBs mandat att bedriva denna verksamhet ger projektet en 
tydlig motpart här. 

22

                                                   
20 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker. http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20090956.pdf  

 Vi har dessutom samarbete med medietränare för att utbilda våra nya 
forskare i förmågan att göra sig förstådda i media. 

21 SOU 1995:19. Ett säkrare samhälle. Slutbetänkande från Hot- och riskutredningen. Stockholm: Fritzes. 
22 Våra forskare har kommenterat och värderat insatser mot jordbävningar, översvämningar, terroristattentat, flygolyckor, haverier, etc. 
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Tabell 1: Samverkan mellan postdoktorer i projektets fyra 
aktiviteter 
Postdoktor Aktivitet Antal 
  A1 A2 A3 A4   
Trådlösa givarnät   x x 2 
Översvämningsmetodik x x x x 4 
Aktörssamordning x x  x 3 
Lära från naturolyckor x x x x 4 
Katastrofkraft  x  x 2 
Jordskredsmetodik   x x 2 
Hot- och riskkommunikation x x  x 3 
Intressentsamverkansmodeller   x   x 2 

Antal: 4 6 4 8  
 
A1 Kommunikation av hot och risker för naturolyckor 
A2 Effektivt samarbete vid naturolyckor 
A3 Informationshantering för att förebygga och förutsäga naturolyckor 

  

Projektplan 

Organisation av samverkan 
Projektet skall använda sig av den organisation som byggs upp under 2010 vid Uppsala 
universitet, Karlstads universitet och Försvarshögskolan för regeringsuppdraget ”Centrum för 
naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science, CNDS)”. De åtta postdoktorer som söks 
här kompletterar arbetet i en forskarskola för tjugo doktorander genom att snabbare få igång 
forskningen samtidigt som forskarskolan garanterar dess fortvarighet. CNDS bidrar med en 
samlad och slagkraftig rekrytering av bästa möjliga postdoktorer. Rekryteringen skall ske sam-
tidigt med rekryteringen av CNDS doktorander. Den samlade rekryteringen möjliggör ett gemen-
samt utarbetande av anställningskriterier för inpassning till de fyra aktiviteterna, slagkraftig 
gemensam annonsering och marknadsföring, gemensamt urval samt kompetens att utarbeta avtal 
för de som knyts till industrisamarbete. CNDS ledningsorganisation (programråd, programbered-
ning [ordförande: medsökande Sven-Erik Svärd] och samordnare [huvudsökande Sven Halldin]) 
och internationella vetenskapliga råd kommer fortlöpande att medverka till att underlätta och tillse 
samverkan mellan de fem aktiviteterna. 

Metodik och aktiviteter 
Projektets fyra aktiviteter skall 
genomföras i form av åtta post-
doktorsarbeten. Varje 
postdoktor skall arbeta 
tillsammans med andra 
postdoktorer i mellan två och 
fyra aktiviteter (Tabell 1). Varje 
postdoktor arbetar under 
internationellt ledande forsk-
ningsledare och får därigenom 
tillgång till metodik i 
framkanten av respektive 
område. 

Trådlösa givarnät. För att för-
utse översvämningar och snabbt kunna regera på stora vattenmängder är fjärranalys ett viktigt 
instrument. Fjärranalysdata kräver kalibreringspunkter och ju fler punkter i olika miljöer desto 
säkrare svar. Nederbörd, luftfuktighet, tryck och temperatur är viktiga variabler och nederbörd 
svårast att mäta. Postdoktorn skall arbeta med forskning och utveckling inom byggsättsteknik där 
flera givarelement skall samlas i en miniatyriserad och robust trådlös givarnod. Givarna finns 
redan men är inte anpassade till projektets behov. En specifik krets- och mjukvaruuppbyggnad 
måste också utvecklas. Arbetet sker inom forskningscentret Wisenet i samverkan med Finlands 
tekniska forskningsinstitut, VTT och ett flertal företag, Särskilt kommer en nyutvecklad akustisk 
givare från VTT att prövas för nederbördsmätning. 

Översvämningsmetodik. Postdoktorn skall ägna sig åt såväl bakomliggande hydrologiska 
flödesberäkningar som osäkerhetsanalys av de hydrauliska modeller som används för översväm-
ningsberäkningar i Sverige och internationellt. Forskningen inriktas mot de stora problem som 
gäller vattenförsörjning och risker för infrastrukturer i Stockholm/Mälaren och Göteborg/Göta 
älv. Vidare behöver modellering göras i mindre, lokal skala för att bedöma översvämningsrisker 
för mindre orter och även översvämningsrisker som orsakas av lokal extremnederbörd. Det finns 
en mycket stor förbättringspotential för realtidsprognoser om nederbörden i ett givet avrinnings-
område kan följas med relevant rumsupplösning och i realtid. En viktig del avser planerings-
underlag i form av ändrade återkomsttider. Forskning om geografiska informationsverktyg för 
sammankoppling av topografisk och samhällsinformation skall knytas nära den hydrologiska och 
hydrauliska modelleringen. 
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Aktörssamordning. Vid naturkrafters växelverkan med komplexa samhällssystem är samord-
ningsproblemen stora. Beslutsmandat är spridda mellan mer eller mindre autonoma aktörer. Post-
doktorn skall syssla med: a) Politisk-administrativ konflikt och koordination.  Nationella byråkra-
tier när motsättningar. Det svenska systemet liknar många andra i detta avseende, och särskilt 
infekterade kan strider bli mellan departementens respektive områden. b) Offentlig-privata arran-
gemang för skydd av tillgångar och förebyggande av störningar. Västerländska demokratier har i 
huvudsak avreglerat sin vitala infrastruktur och en stor del av ägandet av nationella strategiska 
resurser ligger i privata händer. c) Organisatoriska strategier för sårbarhetsreducering och för-
mågebyggande för katastrofhantering. Det finns omfattande underlag för att jämföra strategier för 
sårbarhetsreducering och förmågebyggande. d) Samarbete kring lägesbilder av komplexa skeen-
den. Integrering och uppdatering av gemensamma lägesbilder mellan aktörer före, under och efter 
en katastrof kräver omfattande konceptuellt, kommunikativt och applikationsutvecklande arbete.  

Lära från naturolyckor. Ofta saknas samordning av utredningsinsatser och gemensam analys 
efter en olycka, även om sektorsmyndigheter, branschorgan och andra rapporterar. För större 
naturkatastrofer internationellt saknas liknande samordning23

Katastrofkraft. Postdoktorn skall utveckla ett mobilt vindkraftsaggregat som enkelt kan tas i 
drift för att generera nödkraft. Aggregatets drifteffekten skall vara upp till 4 kW och skall gå att 
använda i svaga vindstyrkor med tillräcklig effekt för att driva datorer, små kylboxar, kommuni-
kationsutrustning, viss medicinsk utrustning m.m.

. Utifrån en given naturolyckas 
karakteristik bör förebyggande och förberedande åtgärder samt av den operativa insatser under 
olycksförlopp analyseras. I denna aktivitet kommer exempel att hämtas bland annat från den 
europeiska databasen NEDIES. Denna postdoktor skall bidra till att utveckla utredningsmetodik 
för naturolyckstyperna översvämning, jordskalv och skred samt utveckla analysen av tidigare 
händelser för att systematiskt återföra kunskap och erfarenheter till det förebyggande, förbere-
dande och avhjälpande arbetet vid kommande händelser. Arbetet kopplar hydrologisk modellering 
av extrema händelser, funktion hos varningssystem och kartläggning av organisatoriska möjlig-
heter och hinder i åtgärdsarbete runt naturolyckor. 

24

Jordskredsmetodik. För att bedöma risken för stora jordskred och i förlängningen förebygga 
dem, krävs omfattande geologiska och geotekniska undersökningar. I Sverige har man valt att 
utifrån enkla ingångsdata, som en noggrann jordartskartering och detaljerade höjddata, göra över-
siktskartor som identifierar riskområden. I skredbenägna områden kan då ytterligare undersök-
ningar göras. Ett samarbetsprojekt mellan SGI, SGU, LMV, och dåvarande Räddningsverket 
resulterade i att metodiken översattes i en datoralgoritm

.Elektromagnetisk modellering och utform-
ning av generator görs med finit element-metod för simuleringar av Maxwells ekvationer i ACE-
miljö. Strukturmekanik och hållfasthetsdimensioneringar görs i 3D-FEMlabmiljö och kalibreras 
med enkla experimentuppställningar där konstruktionens egenfrekvenser och deformationer mäts. 
Flödesmekaniska simuleringar i MATLAB av turbinens effektabsorption görs i egenutvecklad 
tvådimensionell kod baserad på dubbla flödestuber som tar hänsyn till växelverkan och soliditet. 
Turbinprototypen byggs i komposit med användning av kolfiber för belastade detaljer som vingar. 
Axel och markstruktur byggs i konstruktionsstål. Monteringsförsök under realistiska förhållanden 
och med otränad personal görs för att utvärdera konstruktion och monteringsanvisningar.  

25

                                                   
23 Johan Schaar, Chef för Commission on climate change and development. Muntlig uppgift. 

. Datoralgoritmen skrevs av medsökan-
den Ari Tryggvason. Postdoktorn skall förfina algoritmen med ytterligare parametrar och 
ingångsdata för att förbättra klassificeringen av skredbenägna områden. Nya data är främst av 
hydrologisk karaktär, men även mäktigheter och intern struktur för vissa lagerföljder. Den förbätt-
rade algoritmen förväntas ge ett bättre underlag för vidare riskbedömningar och effektivisera 
kommande insatser.  

24 United States Coast Guard hybrid system experience on Kodiak Island, Alaska Durand, S.; Slagle, D.; Photovoltaic Specialists Conference, 
1996., Conference Record of the Twenty  Fifth IEEE , 13-17 May 1996  Pages:1223 - 1225 

25 NAKASE (2001), Nationell översiktlig kartdatabas över skredförutsättningar i ler- och siltjordar, Utveckling av databasprototyp och 
förslag till produktion, Miljödepartementet, Utredning av SGI i samarbete med SGU, Lantmäteriverket och Räddningsverket, Publikation 
105222, 1. 41 sid; 2. 11 sid + karta. 
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Hot- och riskkommunikation. Samhällsorganisationer tittar ofta åt fel håll för att tidigt upp-
täcka en annalkande fara eller överhängande sårbarhet. Bristen på allmänt accepterade, enhetliga 
riskvärderingssystem till grund för balanserad och sektorsövergripande katastrofberedskap kan 
delvis avhjälpas med god kommunikation mellan aktörer. Denna postdoktor fokuserar på kommu-
nikationsbehov på samhällsnivå för: a) Förebyggande, tidig varning och riskbedömning. Utveck-
lingen har drivit fram förbättrad integration av krisrelaterad information, t.ex. fusionscentra med 
särskild expertis i informationssynergier.  b) Situationsuppfattning och problemformulering.  Det 
är klart bevisat att beslutsfattande i katastrofsituationer har en subjektiv och socialt betingad 
dimension som starkt kan påverka utfallet av insatser. c) Ansvarsförhållanden, inlärning och 
policyförändring. Få organisationer i moderna, slimmade förvaltningar har tid att löpande utvär-
dera agerande och rutiner, eller dra lärdomar av inträffade händelser. d) Överföring av kunskap 
och expertis. Interorganisatorisk kunskapsöverföring är en bristvara i moderna förvaltningsstruk-
turer, vars komplexitet ökar i takt med specialisering och nischad informationsinhämtning. 

Intressentsamverkansmodeller. En metodik som används som förberedelse inför händelser och 
för ökad acceptans av riskreducerande åtgärder är collaborative modelling (CM). Det är en inter-
aktiv och iterativ process som kan använder GIS och webbplattformar med olika typer och nivåer 
av information, t.ex. (1) vetenskaplig information, modeller, rumsliga analyser, (2) lokal kunskap, 
erfarenheter, expertkunskap, (3) fallstudier från andra regioner. Scenarier och alternativa åtgärder 
kan utvecklas och resultat simuleras och visualiseras inom plattformen tillsammans med olika 
intressenter. Detta såväl för långsiktig fysisk planering som för operativa insatser. En CM-insats 
leder idealt till ett socialt lärande och skapar en kunskapsbas, tydliggör perspektiv och värderingar 
och stärker rollen för de deltagande intressenterna26

Tidsplan 

. Resultatet av CM är t.ex. riskkartor, 
riktlinjer, åtgärdsplaner, samt rollspel och övningar. Postdoktor skall arbeta med CM för 
översvämningsrisker i två avrinningsområden: ett svenskt och ett utländskt. Samarbete kan ske 
med de postdoktorer som utvecklar modellerings-, GIS- och varningsverktyg, respektive de som 
hanterar riskkommunikation, krisorganisation och politiska frågor.  

 M1-6 M7-12 M13-18 M19-24 M25-30 M31-36 
Trådlösa givare, nederbörd                                     
Givarutvärdering                                     
Nodutveckling, inkl mjukvara                                     
Utvärdering i lab och fält                                     
Översvämningsmetodik                                     
Hydrologiska flödesberäkningar                                     
Osäkerhetsanalys av modeller                                     
Utvärdering av givare                                     
Samverkan                                     
Politisk-administrativ konflikt//koord.                                     
Offentlig-privata arrangemang                                     
Organisatoriska strategier                                     
Samarbete kring lägesbilder                                     
Lära från naturolyckor                                     
Utredningsmetodik                                     
Analys av tidigare händelser                                     
Kartläggning organisatorisk lösning                                     
Katastrofkraft                                     
Kravanalys, design, prototypstart                                     
Konstruktion, tillverkning, test                                     
Jordskredsmetodik                                     
Nyansering av skredbenägna områden                                     
Förbättrad algoritm översiktsbild                                     
Utvärdering av algoritmer                                     
Hot- och riskkommunikation                                     
Förebyggande, tidig varning …                                     
Situations- och problemformulering                                     
Ansvarsförhållanden                                      
Överföring av kunskap och expertis                                     
Intressentsamverkansmodeller                                     
Kollaborativ medelluppbyggnad, CM                                     
CM Sverige                                     
CM Centralamerika                                     

  
                                                   
26 Pahl-Wostl, C. 2006 The importance of social learning in restoring the multifunctionality of rivers and floodplains. Ecology and Society 
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