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SAMMANFATTNING 
 
En arbetsgrupp har bildats, för att beskriva ett antal tänkbara scenarier i samband med Sweden 
Rock Festival i Norje och dokumentera dessa i en risk- och sårbarhetsanalys. Med 
utgångspunkt från dessa scenarier har arbetsgruppen presenterat en del befintliga 
förebyggande åtgärder, förslag till ytterliggare förebyggande åtgärder och åtgärder för att 
kunna hantera de händelser som kan uppstå. Många av de förebyggande åtgärderna genomförs 
redan och en av arbetsgruppens viktigaste uppgifter har varit att beskriva dessa åtgärder.  
 
Arbetsgruppens val av scenarier medför en relativt stor konsekvens för inblandade parter. Det 
är viktigt att konstatera att ”normalfestivalen” historiskt sett inte har medfört några av dessa 
scenarier, utan skador på människor och egendom har varit relativt små. Arbetsgruppen har 
heller inte tagit hänsyn till sannolikheten för den beskrivna händelsen. Arbetet har istället 
fokuserat på förmågan att hantera den uppkomna situationen oavsett vilken sannolikhet som 
gäller. 
 
Det har också konstaterats att det finns andra scenarier som inte är beaktade t.ex. 
drunkningsfall vid ån eller någon olycka i anslutning till festivalens område som på ett eller 
annat sätt kan påverka festivalen. Arbetsgruppen har heller inte beaktat mindre olycksfall som 
bara drabbar en organisation t.ex. brännskador av solen och berusningsskador. 
 
Arbetsgruppen föreslår följande generella åtgärder 
 
 Personal- och ledningsplan revideras så att det klart uttalas en beredskap gällande 

kommunala ledningsgruppens beslutsgrupp samt bemanning av informationsfunktionen. 
Till planen skall relevanta larmlistor upprättas. 

 
 Personalplan revideras så att det klart uttalas en beredskap gällande POSOM-gruppens 

sammankallande funktion. Till planen skall relevanta larmlistor upprättas. 
 
 Relevanta larmlistor upprättas för ledande befattningar inom alla berörda organisationer. 

 
 Berörda organisationer bör ta del av konsekvensbeskrivningen så att samtliga inblandade 

kan bidra med kunskap om hur vi kan förebygga olyckor och andra oväntade händelser 
samt förbereda organisationen på en sådan händelse. 

 
För mer detaljerad åtgärdsbeskrivning, se de olika scenarierna. 
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INLEDNING 
Möjligheten att gå på festival och konserter är roliga och positiva händelser i en människas 
vardag. Detta kan man göra en gång om året i början av juni, under Sweden Rock Festival i 
Norje. Under dessa dagar ges möjlighet att gå på konserter med musik av det hårdare slaget. 
De allra flesta besökare övernattar på festivalcampingen eller någon intilliggande camping för 
att förstärka upplevelsen. 
 
Under festivaldagarna förtätas invånarna i Norje. När så många människor vistas på en yta 
som normalt befolkas av ett betydligt mindre antal människor ökar sannolikheten för att 
människor ska komma till skada.  
 
Med ovanstående som bakgrund har en arbetsgrupp bildats, i syfte att beskriva ett antal 
tänkbara scenarier och dokumentera dessa i en risk- och sårbarhetsanalys. Med utgångspunkt 
från dessa scenarier har arbetsgruppen presenterat förslag till förebyggande åtgärder och 
åtgärder för att kunna hantera de händelser som kan uppstå. Syftet är också att presentera de 
förebyggande åtgärder som redan förekommer samt dokumentera dessa. 
 
Samhällets grundberedskap för olyckor får anses utgöra en god grund för arbetet. Syftet är 
således att belysa frågan och vid behov skärpa beredskapen och anpassa denna till riskerna 
under festivaldagarna. 
 
Målet med arbetet har varit att sträva efter att alla festivalbesökare, arrangörer och gäster skall 
känna trygghet kring festivalens säkerhetsarrangemang. Därför är det självklart för 
arbetsgruppen att alla olyckor först och främst skall förebyggas men när de väl inträffar skall 
organisationen kring festivalen kunna hantera dessa. 
 
Målet med arbetet har också varit att på ett lättfattligt sätt beskriva vad som kan hända under 
festivalen och hur räddningsorganisationer och myndigheterna agerar. Målgruppen för 
dokumentet är kommuninvånaren, festivalbesökaren, räddningsorganen och kommunala 
beslutsfattare. Naturligtvis är det svårt att i ett dokument rikta sig till så många målgrupper, 
men målet har ändå varit att försöka anpassa dokumentet till en bred läsekrets. 
 
Sweden Rock Festival upprättar en egen riskanalys över verksamheten som behandlar olika 
scenarier ur ett detaljerat perspektiv. Det är viktigt att konstatera att ansvaret att förebygga 
olyckor åvilar verksamhetsutövaren och det ansvaret tar festivalledningen på ett mycket bra 
sätt. Även samverkan mellan myndigheterna och verksamhetsutövaren fungerar föredömligt. 
 
Arbetsgruppen har bestått av stf räddningschef Magnus Kärvhag, sektionschef Thommy 
Larsson, insatschef Michael Hesselberg samt miljöchef Göran Edvinsson. 
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BRAND PÅ CAMPINGOMRÅDET 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Flera avgränsade områden i anslutning till festivalområdet används för campingändamål för 
festivalens besökare. Ansvarig för campingarna samverkar med 
räddningstjänstorganisationerna innan festivalen om vilka förebyggande åtgärder som ska 
vidtas t.ex. kvartersindelning, grillplatser, brandsläckningsutrustning och vad som får föras in 
på områdena. Tälten får placeras fritt inom kvarteren och kvarteren hålls skiljda av 
brandgator. 
 
Problematiken på områdena och verksamheten består främst i att man campar på områden 
avsett för andra ändamål, personerna som befinner sig på områdena är ofta berusade och 
antalet tält gör att brandspridningsrisken är hög. Ett annat problem kan vara framkomligheten 
för utryckningsfordon. 
 
BESKRIVNING AV SCENARIO 
Klockan 02.43 uppstår brand i ett tält beläget i kvarter B5. Tältägaren har under natten grillat 
korv på en engångsgrill inne i tältet, men har somnat ifrån maten. Vid den här tidpunkten har 
musiken från festivalen tystnat och campingen börjar nu fyllas med folk. Vissa har redan 
avslutat dagen och ligger och sover i sina tält. 
 
Branden, som nu har fått fäste i tältduken, producerar en stor mängd brandgas och flammor 
vilka börjar få fäste i granntältet. Inom ett par minuter är flera tält påverkade av 
strålningsvärme och direktkontakt med flammorna. Brand sprider sig nu okontrollerat. En 
ansvarig från campingen uppmärksammar branden och ringer 112. Räddningstjänsten rycker 
ut med två släckbilar och en tankbil samt tio man. Polis och ambulans larmas också och är 
snabbt på plats eftersom de redan befinner sig på området. De som befinner sig i anslutande 
tält drar sig undan från branden och rör sig mot huvudentrén. En av festivalens brandmän 
upptäcker branden och söker upp en handbrandsläckare och gör ett släckförsök i det 
brinnande tältet. Värmen är dock för stor så han tvingas retirera. 
 
Under framkörning till campingen får räddningstjänstens personal klart för sig att det brinner i 
flertalet tält varvid mer resurser larmas till platsen. Räddningsledaren märker snabbt att det är 
svårt att få fram uppgifter om hur många som kan tänkas finnas i kvarteret. 
Räddningstjänstens åtgärder blir att slutföra utrymningen och släcka branden. Sjukvårdsgrupp 
från Blekingesjukhuset arbetar på platsen med att främst ta hand om de som är rökskadade, 
men även de som har fått brännskador. Belastningen inne på sjukhuset blir mycket stor. 
 
När räddningspersonalen sammanfattar insatsen konstateras att två personer avled i tältet där 
branden startade. Ett tjugotal personer fördes till olika sjukhus med kraftiga rökskador och 
även en del brännskador. 
 
INBLANDADE FUNKTIONER OCH DERAS UPPGIFTER 
 
Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
Räddningstjänsten  - ha kontroll på var övernattande gäster 

finns 
 klart, policy finns 

för förebyggande 
åtgärder 
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Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
Räddningstjänsten 
(forts) 

 - påtala vikten av förebyggande åtgärder 
t.ex. kvartersindelning, gräsklippning och 
grillplatser och att fordon inte blandas 
med tält 

 klart, policy finns 
för förebyggande 
åtgärder 

  - påtala vikten av bevakning av området  rutiner finns, 
personal finns i 
festivalens regi 

  - informera egen personal om situationen 
på campingen 

 klart innan 
festivalen 2008 

  - ha beredskap att snabbt kunna hantera 
särskilda händelser under festivalen 

 rutiner finns 

  - påtala vikten om orienteringskartor för att 
underlätta framkomligheten för 
utryckningsfordon 

 rutiner finns 

  - upprätta ledningsplats   rutiner finns 
  - upprätta sambandsplan för samband 

mellan räddningstjänstorganisationerna, 
kanal 74 

 

 rutiner finns 

  - påtala vikten av en nödnedfart från E22 
för att kunna komma in på området och 
ner till bostadsområdet 

 

 rutiner finns 

Sjukvården  - ha beredskap för att kunna ta hand om 
många skadade 

 förhöjd 
grundbemanning 
på akuten finns 

  - ha beredskap att snabbt kunna hantera 
särskilda händelser under festivalen 

 

 personal på plats 
erfordras 

Röda Korset  - ha beredskap för att omhänderta skadade 
med första hjälpen 

 klart, personal 
finns på området 

  - upprätta samband med övriga 
räddningsorganisationer 

 

 rutiner finns 

Polisen  - utreda eventuellt brott  rutiner finns 
  - identifiera avlidna  rutiner finns 
  - spärra av olycksplatsen  rutiner finns 
  - utföra brandorsaksutredning 

 
 rutiner finns 

Kommunal 
ledningsgrupp 

 - ha beredskap för att hantera information, 
såsom media och övrig information t.ex. 
upprätta kriscentra 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs 

  - ha beredskap för att bemanna 
ledningsfunktionen 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs  

POSOM/IFO  - ha beredskap för att bemanna gruppen för 
psykosocialt omhändertagande (POSOM)

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs 
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Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
POSOM IFO 
(forts) 

 - besluta om placeringslokal för bakre 
ledning 

 klart, 
brandstationen i 
Sölvesborg 

  - besluta om arbetsuppgifter och 
inblandade funktioner 

 

 klart, uppgifter 
definierade 

Miljöförbundet  - anmälan, godkännande av 
campingområdet 

 klart innan 
festivalen 2008 
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TRAFIKOLYCKA PÅ E22 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
I direkt anslutning till festivalområdet ligger E22:an som är en starkt trafikerad väg. Under 
festivaldagarna rör sig en stor mängd gående längs vägen och från parkering och affär till 
festivalområdet. Hastigheten på E22:an är begränsad till 30 km/h under festivaldagarna. 
 
Problematiken består främst i att många människor vistas runt en starkt trafikerad europaväg, 
dessutom är berusningsgraden ofta hög hos besökarna.  
 
BESKRIVNING AV SCENARIO 
En festivalbesökare är på väg till bilen, vilken är parkerad väster om E22:an, för att hämta en 
back öl. Klockan har precis passerat lunchtid på lördagen. Trafiken förbi festivalområdet är 
intensiv men flyter på i lugn takt. Istället för att ta gångtunneln till bilen springer besökaren ut 
på vägen. I samma ögonblick som besökaren korsar södergående fil bländas föraren i en grön 
personbil av solen. Kollisionen är ett faktum. Festivalbesökaren träffas över benen och 
hamnar under bilen. 
 
Besökare på restaurangens uteservering har observerat olyckan och ett par stycken rusar fram 
för att ge första hjälpen. Rödakorspersonal som finns på backstageomådet beger sig till 
platsen och larmar samtidigt ambulansen på området. Ambulansen är snabbt på plats. Även 
polisen uppmärksammas på olyckan. Patienten förs till sjukhuset i Karlshamn med svåra 
smärtor i benen och i huvudet. 
 
När räddningspersonalen sammanfattar insatsen konstateras att festivalbesökaren fått 
lårbensbrott och en kraftig hjärnskakning, även en del skrubbsår noterades. Patientens 
förhållandevis korta rehabiliteringstid beror med största sannolikhet på att hjälp snabbt fanns 
att tillgå vid olyckstillfället. 
 
INBLANDADE FUNKTIONER OCH DERAS UPPGIFTER 
 
Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
Räddningstjänsten  - ha kontroll på framkomligheten med 

hjälp av insatsplan och särskild larmplan 
 rutiner finns 

  - upprätta ledningsplats  rutiner finns 
  - upprätta sambandsplan för samband 

mellan räddningstjänstorganisationerna, 
kanal 74 

 

 rutiner finns 

Sjukvården  - ha beredskap för att kunna ta hand om 
många skadade 

 förhöjd 
grundbemanning 
på akuten finns 

  - ha beredskap att snabbt kunna hantera 
särskilda händelser under festivalen 

 

 personal på plats 
finns 

Röda Korset  - ha beredskap för att omhänderta skadade 
med första hjälpen 

 klart, personal 
finns på området 

  - upprätta samband med övriga 
räddningsorganisationer, kanal 74 

 

 rutiner finns 
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Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
Polisen  - utreda eventuellt brott   rutiner finns 
  - spärra av olycksplatsen  rutiner finns 
  - påpeka vikten av åtgärderna på E22:an, 

ex hastighetssänkning och avspärrning 
 

 rutiner finns 

Kommunal 
ledningsgrupp 

 - ha beredskap för att hantera information, 
såsom media och övrig information t.ex. 
upprätta kriscentra 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs 

  - ha beredskap för att bemanna 
ledningsfunktionen 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs  
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TRÄNGSELOLYCKA UNDER KONSERT 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Under festivaldagarna anordnas en hel del konserter med artister av skilda slag, allt ifrån den 
lilla okända gruppen till den stora världsartisten. Konsertområdet är avspärrat, en ingång för 
festivalpubliken finns och ett flertal utgångar som bevakas av personal från arrangören. 
Området är indelat i flera områden med olika scener. Arrangören förväntar ca 15 000 åskådare 
men i vissa fall kan det komma fler. Vid den stora scenen vidtas en del extra förebyggande 
åtgärder såsom avdelning av publikhavet och inkallande av fler ordningsvakter. 
Utrymningsplan upprättas varje år för festivalområdet, campingarna och parkeringsområdena. 
 
Problematiken vid arrangemanget består främst i att det är mycket folk på liten yta och att 
okontrollerade rörelser kan uppstå med klämskador som följd. 
 
BESKRIVNING AV SCENARIO 
Arrangören har till en av kvällarna bokat en stor utländsk världsartist. Planeringsarbetet har 
fungerat bra och till arrangörens stora glädje har artisten dragit storpublik på evenemang runt 
om i Europa. För att möta det stora publikintresset har bland annat extra skyddsstaket 
införskaffats. Artisten har verkat under en lång tid och därför förväntas publikprofilen visa en 
medelålder på 25 – 45 år.  
 
En bit in i konserten ökar trycket framåt och säkerhetspersonalen som står nedanför scenen 
tvingas lyfta över ett par personer över skyddsstaketet. Efter uppmaningar från den kända 
artisten minskar trycket vid det främre staketet. Efter ytterliggare ett par låtar startas stora 
rörelser i sidled och så småningom kommer hela publikhavet i gungning. En medelålders man 
faller omkull och trycks mot marken eftersom han inte orkar stå emot trycket. Kamraterna 
kämpar förtvivlat för att få honom på fötter men misslyckas. Arbetsbelastningen för 
säkerhetspersonalen ökar ytterligare då rörelserna i publikhavet även trycker framåt vilket gör 
att fler personer måste lyftas över skyddsstaketet. Så småningom lättar trycket och kamraterna 
kan konstatera att mannen har svårt att andas och är inte kontaktbar. De lyckas tråckla sig ut 
ur folkhavet och får hjälp av Röda korspersonal att ge första hjälpen och tillkalla ambulans. 
 
När räddningspersonalen sammanfattar händelsen konstateras att en man fick föras till 
sjukhus med fem krossade revben och massor av skrubbsår. En del uppvisade blånader som 
tyder på inre skador som följd av tryck mot mjukdelar av kroppen.  
 
INBLANDADE FUNKTIONER OCH DERAS UPPGIFTER 
 
Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
Räddningstjänsten  - förslag till maximalt antal på området  klart, 20 000 pers 
  - förslag på rimliga områden för 

alkoholservering för att undvika trängsel 
 frågan belyses i 

remissvar 
  - upprätta ledningsplats  rutiner finns 
  - upprätta sambandsplan för samband 

mellan räddningstjänstorganisationerna, 
kanal 74 

 

 rutiner finns 

Sjukvården  - ha beredskap för att kunna ta hand om 
många skadade 

 förhöjd 
grundbemanning 
på akuten finns 
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Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
Sjukvården (forts)  - bemannad ambulans med 

samverkansfunktion på området 
 

 rutiner finns 

Röda Korset  - ha beredskap för att omhänderta skadade 
med första hjälpen 

 

 klart, personal 
finns på 
konsertområdet 

  - upprätta samband med övriga 
räddningsorganisationer 

 

 rutiner finns 

Polisen  - utreda eventuellt brott   rutiner finns 
  - påpeka vikten av ordningsvakternas 

kompetens vid konserter 
 rutiner finns 

  - krav på arrangören om fast förankrade 
skyddsstaket framför scenerna 

 klart, villkor i 
tillståndet 
 

Kommunal 
ledningsgrupp 

 - ha beredskap för att hantera information, 
såsom media och övrig information t.ex. 
upprätta kriscentra 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs 

  - ha beredskap för att bemanna 
ledningsfunktionen 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs  
 

POSOM/IFO  - ha beredskap för att bemanna gruppen för 
psykosocialt omhändertagande (POSOM)

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs 

  - besluta om placeringslokal för bakre 
ledning 

 klart, 
brandstationen i 
Sölvesborg 

  - besluta om arbetsuppgifter och 
inblandade funktioner 

 

 klart, 
arbetsuppgifter 
definierade 
 

Miljöförbundet  - ta fram riktlinjer för högsta tillåtna 
ljudnivå 

 

 plan upprättas 
innan festivalen 
2008 

  - skriva in maximala tillåtna ljudnivåer i 
tillståndet  

 plan upprättas 
innan festivalen 
2008 
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MATFÖRGIFTNING 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Under festivalen tillhandahåller krögare ett större utbud av livsmedel än vanligt i Norje. Ett 
flertal försäljare från andra kommuner i Sverige kommer hit under festivaldagarna. 
 
Problematiken med verksamheten består främst i att maten ofta bereds under enklare 
förhållanden än normalt med allt vad det medför i personal- och livsmedelshygieniska 
aspekter. Alla som tillfälligt säljer eller bereder mat på annan plats än godkänd 
livsmedelslokal skall ha tillstånd för sin hantering. Det ger miljöförbundet möjlighet att ge 
villkor till verksamheten. 
 
Ungefär 250 000 människor blir matförgiftade varje år efter att ha ätit på restaurang. 
Ytterligare 250 000 blir matförgiftade hemma. Var 17:e person blir i genomsnitt matförgiftad 
varje år. 
 
Matförgiftning brukar man vanligtvis kalla sådana besvär som uppstår efter att man har ätit 
otjänliga livsmedel. Vanliga symptom är diarréer, kräkningar eller magont. En snabb anmälan 
underlättar för Miljöförbundets personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att 
andra blir sjuka. Man skiljer på begreppen förgiftning och infektion. Förgiftning orsakas av 
gifter som finns naturligt i vissa livsmedel eller som har bildats när bakterier har växt till i 
livsmedlet medan en infektion orsakas av att bakterier eller virus infekterar människans mage 
och tarm. 
 
BESKRIVNING AV SCENARIO 
Ett samlingstält som serverar mat i olika grillade former förbereder sig för dagens förväntande 
anstormning. Kocken som tillreder de grillade maträtterna vill förbereda sig lite för att 
underlätta serveringen och minska serveringstiden för gästerna under dagen. Kocken har 
omärkbara småsår på fingrarna. Småsår innehåller nästan alltid bakterier. Vid hanteringen så 
kontamineras köttet. 
 
Kocken steker upp ett antal grillrätter som får ligga på varmhållning vid sidan av gasolgrillen 
för att snabbt kunna serveras vid efterfrågan. I hanteringen så blir inte köttet tillräckligt 
genomstekt och den alltför låga temperaturen vid grillens sida gör så att bakterier kan tillväxa. 
Följden blir att en del av köttet får en så hög bakterietillväxt att det kan leda till 
matförgiftning. 
 
Under dagen serveras ett större antal portioner av olika grillrätter, varav vissa är de som har 
legat och hållits varma för länge i för låg temperatur. Följden blir att ett 50-tal matgäster, ännu 
ovetande om vad som väntar, kommer att insjukna i matförgiftning under kvällen och följande 
dag. 
 
Under kvällen och dagen efter får miljöförbundet in ett växande antal anmälningar om 
matförgiftningar. Tack vare att de flesta anmälningar riktar sig mot samma serveringsställe 
kan en inspektion av verksamheten snabbt genomföras. Bristerna påtalas och åtgärdas.  
 
Toxinbildande stafylokocker har en inkubationstid på 1-7 timmar. Men för de 50-tal som 
redan drabbats av matförgiftningen är festivalen slut. Efterhand kommer anmälningarna in 
från smittskyddsläkare i olika kommuner, ett 50-tal personer från tolv kommuner blev sjuka i 
detta utbrott. 
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INBLANDADE FUNKTIONER OCH DERAS UPPGIFTER 
 
Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
Sjukvården  - ha beredskap för att kunna ta hand om 

många drabbade 
 förhöjd 

grundbemanning 
på akuten finns 
 

Kommunal 
ledningsgrupp 
(forts) 

 - ha beredskap för att sprida information 
om matförgiftningsfall till andra sjukhus 

 

 rutiner finns 

  - ha beredskap för att hantera information, 
såsom media och övrig information t.ex. 
upprätta kriscentra 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs 

  - ha beredskap för att bemanna 
ledningsfunktionen 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs  
 

Miljöförbundet  - ta fram riktlinjer för livsmedelhantering 
 

 rutiner finns 

  - upprätta informationsrutiner mellan 
landstinget och miljöförbundet 

 rutiner finns 

  - upprätta provtagningsrutiner med 
laboratoriet 

 rutiner finns 

  - förstärka beredskapen med 
provtagningsutrustning 

 klart innan 
festivalen 2008 

 



Risk- och sårbarhetsanalys för Sweden Rock Festival 

Kärvhag, Larsson, Hesselberg, Edvinsson, Lindqvist-Lacinai 12

ELAVBROTT 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Festivaldagarna brukar avslutas med att huvudartisterna uppträder. Dessa konserter brukar 
börja kring midnatt och håller på i ca. två timmar. De stora banden lockar mycket publik så 
festivalområdet är så gott som fullt vilket innebär ca. 20 000 åskådare. Upplevelsen förhöjs 
självklart av det faktum att konserten sker efter mörkrets inbrott då ljuseffekterna uppenbaras 
i sitt rätta element. Området är avspärrat och endast de vanliga in- och utgångarna finns 
tillgängliga. Viss belysning finns på området, i anslutning till Röda Korsets sjukvårdstält och i 
anslutning till scenerna, som är säkrad via reservkraft. Utrymningsplan upprättas varje år för 
festivalområdet, campingarna och parkeringsområdena. 
 
Problematiken vid ett större elavbrott består främst i att det är mycket folk på liten yta och att 
paniksituationer kan uppstå om ljuset plötsligt försvinner vilket kan leda till att 
olyckssituationer uppstår. 
 
BESKRIVNING AV SCENARIO 
Under den sista festivaldagen har solen lyst från en molnfri himmel. En viss känsla av 
åskvärme har dock noterats. Festivalen har hittills varit lyckad och nu väntar 
festivalbesökarna på den avslutande kvällen. Det stora Bandet ska spela kl. 23.45. 
Avslutningen med Bandet känns helt rätt och stora förväntningar ligger i luften. 
 
Väderleksrapporterna på morgonen har visat att det vackra vädret kommer att bestå under hela 
dagen, men att ett lågtryck med åska närmar sig söderifrån. Över Polen har åskskurar dragit 
fram. Festivalledningen torkar svetten ur pannan och pustar ut med konstaterandet att ”vi 
klarar nog hela festivalen i år igen utan en droppe regn”. Kockan 21.15 får dock den samlade 
räddningstjänsten andra signaler från SOS Alarm. SMHI varnar för kraftiga åskskurar under 
förnatten. Lågtrycket från Polen har rusat fram över Östersjön. Räddningschefen kontaktar 
jourhavande meteorolog för en detaljerad prognos. Från Norrköping svarar man att åskvädret 
bland annat kommer att passera västra Blekinge på väg åt nordost. Telefonerna mellan de 
olika räddningstjänstorganisationerna börjar ringa. Frågorna hopar sig. ”Vad händer vid ett 
strömavbrott?”, frågar polisinsatschefen. ”Kan en paniksituation uppstå när festivalområdet 
släcks?”, undrar räddningschefen. Vad gör vi?! 
 
Räddningstjänstorganisationerna sammankallar snabbt till ett möte med festivalledningen och 
rapporterar om den uppkomna situationen. Folk strömmar nu till för att lyssna på Bandet 
under ackompanjemang av svaga åskmuller från söder. Beslut tas om att riva stängslet till E22 
då det bedöms vara bättre att folket går ut på E22 än att trängas vid försök att ta sig från 
festivalområdet. Det är ändå sista konserten för den här gången, så vissa tjuvlyssnare får man 
räkna med. Vidare tas beslut om att snabbt försöka öka antalet elverk för att säkra upp den 
belysning som går att säkra. Polisen är beredda att stänga av vägen för all trafik. Första 
blixten noterades i samma ögonblick som Bandet gick på scenen. 
 
När de inblandade organisationerna sammanfattar läget kan man konstatera att strömmen 
fanns kvar under hela tiden och att åskvädret inte nämnvärt drabbade festivalen. De enda som 
kände av Tors vrede var publiken som fick en störtskur halvvägs in i konserten. 
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INBLANDADE FUNKTIONER OCH DERAS UPPGIFTER 
 
Organisation  Förslag på åtgärd  Anmärkning 
Räddningstjänsten  - upprätta rutin för överföring av 

vädervarningar 
 rutiner finns 

  - ha beredskap att försörja nödbelysning 
med reservkraft 

 rutiner finns samt 
elverk på 
katastrofvagn 

  - upprätta ledningsplats  rutiner finns 
  - upprätta sambandsplan för samband 

mellan räddningstjänstorganisationerna, 
kanal 74 

 

 rutiner finns 

Sjukvården  - ha beredskap för att kunna ta hand om 
många skadade 

 förhöjd 
grundbemanning 
på akuten finns 

  - bemannad ambulans med 
samverkansfunktion på området 

 

 rutiner finns 

Röda Korset  - ha beredskap för att omhänderta skadade 
med första hjälpen 

 

 klart, personal 
finns på 
konsertområdet 

  - upprätta samband med övriga 
räddningsorganisationer 

 

 rutiner finns 

  - kunna hantera reservkraft i katastrofvagn 
och bandvagn 

 rutiner finns 
 

Polisen  - ha beredskap för att stänga av E22   rutiner finns 
  - påpeka vikten av ordningsvakternas 

kompetens vid konserter 
 rutiner finns 

  - krav på arrangören i tillståndet om 
utplacering av belysningsmaster med 
reservkraft 

 

 klart, villkor i 
tillståndet 
 

Kommunal 
ledningsgrupp 

 - ha beredskap för att hantera information, 
såsom media och övrig information t.ex. 
upprätta kriscentra 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs 

  - ha beredskap för att bemanna 
ledningsfunktionen 

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs  
 

POSOM/IFO  - ha beredskap för att bemanna gruppen för 
psykosocialt omhändertagande (POSOM)

 rutiner finns, 
personal i jour 
behövs 

  - besluta om placeringslokal för bakre 
ledning 

 klart, 
brandstationen i 
Sölvesborg 
 

  - besluta om arbetsuppgifter och 
inblandade funktioner 

 rutiner finns 

 


