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Sammanfattning
Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 ledde till en omfattande räddningsinsats 
och blev den största samverkansinsatsen på svensk mark sedan det nuvarande krisbe-
redskapssystemet infördes. Syftet med rapporten är att, utifrån ett krisberedskapsper-
spektiv, dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk 
undersökning. Utvärderingen är skriven av Försvarshögskolan/Crismart på uppdrag av 
Norbergs kommun, genom Länsstyrelsen i Västmanlands län. Utvärderingen har främst 
baserats på skriftlig och muntlig information från Norbergs kommun som har erhållits 
genom processledning, intervjuer och dokumentanalys. Huvudfrågan har varit hur kom-
munen kan lära och utvecklas av händelsen och utvärderingen ger exempel på inom vilka 
områden kommunen bör utveckla sin verksamhet samt inom vilka områden det finns 
goda exempel på beslutsfattande och agerande.

Måndagen den 4 augusti 2014 nådde skogsbranden, som då hade pågått i fem dagar, Nor-
bergs kommun. Situationen blev snabbt akut. Kommunen påbörjade krishanteringsarbe-
tet på måndagskvällen samtidigt som räddningsledningen övervägde att evakuera stora 
delar av kommunen. Kommunalrådet aktiverade krisledningsnämnden och nämnden, 
krisledningsgruppen och krisinformationsgruppen hade möten tillsammans. Det sågs 
som den lilla kommunens styrka att grupperna kunde arbeta nära varandra. Ingen an-
nan av kommunerna som drabbades av skogsbranden stod inför en lika allvarlig situation 
som Norberg gjorde under måndagen. Krisledningsnämnden gjorde att beslutsvägarna 
blev korta och kommunala medel vid behov snabbt kunde omfördelas. I Norbergs fall var 
det lämpligt att aktivera krisledningsnämnden eftersom det gav kommunen ytterligare 
verktyg för att hantera krisen.

Det finns några områden där Norbergs kommun kan lära och utvecklas av skogsbranden. 
Ingen av de skogsbrandsdrabbade kommunerna skulle ha haft tillräckligt med personal om 
krisen hade dragit ut på tiden. Uthållighetsaspekten blir särskilt bekymmersam för en liten 
kommun. För att minska sårbarheten bör kommunen bibehålla kontakter med andra aktörer 
i närområdet och bli aktiv i de regionala nätverk som finns för krisberedskapsfrågor.

Samverkan kräver resurser och även det blir därför svårare för en mindre kommun. Sam-
verkansstaben i Ramnäs önskade ytterligare representanter från Norberg, något som 
kommunen inte menade var möjligt. Norberg är den minsta av de drabbade kommuner-
na. Den personal som fanns behövde arbeta i kommunen. Norberg och Fagersta delar på 
en tjänst som beredskapssamordnare. Vid händelser som involverar båda kommunerna 
blir det en sårbarhet.

Vid skogsbranden ansvarade länsstyrelsen för att samordna information från olika myn-
digheter. Trots länsstyrelsens samordning och övertagande av räddningstjänst har kom-
munerna fortfarande informationsansvar gentemot de egna medborgarna. Norberg tycks 
knappt ha informerat allmänheten om vilka insatser kommunen själv gjorde med anled-
ning av skogsbranden. Kommunen bör därför fundera på hur förmågan att kommunicera 
vilka åtgärder kommunen vidtar under en kris kan stärkas.
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1. Inledning
Skogbranden i Västmanland 2014 är ur flera aspekter intressant och viktig att dra 
lärdomar från. Händelsen ledde till en omfattade (räddnings)insats – den största i 
Sverige i modern tid och innebar att området för samhällsskydd och beredskap prö-
vades på samtliga nivåer; Staten tog över ledningen av kommunal räddningstjänst, 
en samverkansstab organiserades, krisledningsnämnder aktiverades, evakuering av 
medborgare och djur genomfördes, ett stort antal kommunala, statliga och privata 
aktörer bistod de ansvariga aktörerna under händelsen och Sverige begärde stöd från 
EU. Ett stort antal frivilligorganisationer och spontanfrivilliga hjälpte till och 69 olika 
räddningstjänster deltog i arbetet.

Sammantaget är det den största samverkansinsatsen som genomförts på svensk mark se-
dan det nuvarande systemet för krisberedskap infördes år 2002. Detta är i sig anledning 
till att inblandade aktörer och systemet i sin helhet måste studeras – de stora händelserna 
ställer särskilda krav och avslöjar brister mer obarmhärtigt än de oftare förekommande. 
Krishanteringslitteraturen talar om ”mega-kriser”, ibland för att visa på en trend mot allt 
sårbarare samhällen, men främst för att skärskåda beredskapssystemen och de kontak-
tytor inom dem som måste fungera friktionsfritt för att samhällets ska skyddas effektivt.1 
Skogsbranden i Västmanland var ingen ”mega-kris”, men omfattningen av händelsen och 
påfrestningen på systemet var så omfattande att en liknande effekt kan uppnås för att ta 
pulsen på svensk krisberedskap.

Utvärderingen är skriven av Försvarshögskolan/Crismart på uppdrag av Norbergs kom-
mun, genom Länsstyrelsen i Västmanlands län. Norberg är den minsta av de kommuner 
som drabbades av skogsbranden. Kommunen är till ytan 421 kvadratkilometer och har 
drygt 5 700 invånare. De allra flesta bor i centralorten Norberg. Norberg gränsar till Fa-
gersta, Sala och dalakommunerna Smedjebacken, Hedemora och Avesta.2

1.1 Syfte och mål
Syftet med rapporten är att, utifrån ett krisberedskapsperspektiv, dra lärdomar och ta 
tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Målet är att 
Norbergs kommun ska få ett underlag som bidrar till implementering av lärdomar och 
fortsatt utveckling av krisberedskapsförmågan. Underlaget ska också vara till nytta och 
komma till användning för utvecklingen av hela samhällets krisberedskap.3 Utvärdering-
ens huvudfrågor är:

•   Vad kan Norbergs kommun lära och utvecklas av händelsen?
   – Inom vilka områden bör kommunen utveckla sin verksamhet?
   – Inom vilka områden finns goda exempel på beslutsfattande och agerade?

1   Helsloot, m.fl. 2012.
2   Norbergs kommun, 2014. Fakta om kommunen; SCB, 2015 befolkningsstatistik, kvartal 1 2015.
3   FHS 2014-12-15, 640/2014.
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1.2 Metod och material
Utvärderingen baseras främst på skriftlig och muntlig information som erhållits från Nor-
bergs kommun, men också på information från övriga aktörer som på olika sätt deltog 
i eller berördes av branden. Olika datainsamlingsverktyg har använts för att samla in 
material:

Processledning: Med processledning avses ett endagsseminarium där relevanta aktö-
rer samlas för en gemensam, strukturerad diskussion om händelseförloppet och ageran-
det. Diskussionen förs under ledning av moderatorer som tillser att diskussionen behand-
lar de teman som valts ut i dialog mellan Crismart och uppdragsgivaren.  Anteckningar 
förs av diskussionen som därtill spelas in. En rapport/analys tas fram av samtalen. Utö-
ver att tjäna som datainsamlingsverktyg, genererar processledning också ofta ett lärande 
(av krisen) hos de aktörer som deltar. Processledningsdagar har genomförts med de fyra 
drabbade kommunerna och länsstyrelsen. Processledningsdagen med Norberg ägde rum 
den 19 mars 2015.

Under processledningsdagarna genomfördes vissa av diskussionspassen som fokusgrup-
per. En fokusgrupp är en undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas samtidigt 
om en viss frågeställning eller ett visst tema.  Frågorna är ställda till hela gruppen och 
uppmuntrar till diskussion. Fokusgruppen leds av en moderator som ska sköta intervjun/
diskussionen utan att vara styrande. Kommunen fick själv avgöra vilka personer som skul-
le delta under processledningsdagen. Crismart delade in deltagarna i fokusgrupper.

Intervjuer: Semistrukturerade intervjuer har genomförts med relevanta aktörer.

Dokumentanalys: Genomgång har gjorts av relevanta författningar, riktlinjer, hand-
lingsplaner, loggböcker samt övrig relevant dokumentation rörande branden.

Utvärderingen gör inte anspråk på att förmedla en heltäckande bild av händelsen, fokus 
ligger på kommunens perspektiv av händelsen. Utvärderingen behandlar inte själva rädd-
ningsinsatsen och släckningsarbetet.
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2. Vad hände i Norbergs kommun?

2.1 Initial organisation och informationssamordning
Kapitlet beskriver hur Norbergs kommun blev involverad i händelsen och vilka åtgärder 
kommunen vidtog under de första dagarna.

2.1.1 De första dagarna
Lördagen den 2 augusti har röken från skogsbranden spridit sig till Norberg. Mälardalens 
räddningsförbund och Räddningstjänsten i Sala-Heby arbetar med att släcka branden.  
Kommunalrådet Åsa Eriksson ringer Mats Jansson, räddningschef Södra Dalarnas rädd-
ningstjänstförbund (SDR)4, för att höra om de har blivit inkallade.5 Räddningschefen är 
på semester men börjar leta information om skogsbranden.6

Under söndagen den 3 augusti blir SDR operativt inkopplat när det får en begäran 
om släckhjälp. En deltidsstyrka från Fagersta hjälper till med släckningen men rädd-
ningsledaren är, enligt Jansson, inte orolig för att branden ska sprida sig till Fagersta 
eller Norberg.7 På söndagen klockan 19 hålls det första U-Sammötet. U-Sam leds av 
Länsstyrelsen Västmanland och mötena ska se till att länets aktörer samverkar vid 
kriser.8 På mötet berättar räddningschef i beredskap att branden har tagit sig igenom 
flera begränsningslinjer och att det inte finns några naturliga begränsningslinjer, så-
som vägar, som kan stoppa brandens framfart. Under dagen har 6-8 helikoptrar ar-
betat med släckningen. Branden befinner sig i kommunerna Sala och Surahammar. 
Andra kommuner uppmanas fundera över hur de kan bidra.9 Ingrid Nord, barn- och 
utbildningschef samt chef för kultur, idrott och fritid, deltar i telefonmötet för Nor-
bergs räkning. Hon tycker mötet ger lugnande besked när berörda aktörer säger att 
”vi har det under kontroll”.10

På U-Sammötet måndagen den 4 augusti klockan 10 informeras om att det varmare och 
torrare vädret försvårar brandsläckningen. Vattenbombningsplan är på väg från Ita-
lien och det diskuteras vilka sjöar som är lämpliga att hämta vatten ifrån. I Fagersta har 
skogsbranden utlöst brandlarm i offentliga byggnader och Sala har svårt att ta emot alla 
frivilliga som vill hjälpa till.11 Norberg representeras av Ingrid Nord och socialchefen Li-
selotte Eriksson. Både Nord och Eriksson uppfattar det som att länsstyrelsen och rädd-

4   Norberg tillhör SDR tillsammans med Fagersta, Avesta och Hedemora. (Norbergs kommun, 2010. 
Räddningstjänst) .

5   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19
6   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19
7   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19
8   I U-Sam ingår Västmanlands läns kommuner, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten i Väst-

manland, SOS Alarm, Sveriges Radio Västmanland, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Mä-
lardalens Brand- och Räddningsförbund, Västra Mälardalens Kommunalförbund och Länsstyrelsen 
i Västmanlands län. U-Sam är vid behov även en sammanhållande funktion för andra aktörer som 
behövs för att hantera en kris, till exempel elbolag.

9   Länsstyrelsen Västmanland, 2014-08-03 kl. 19.
10   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
11   Länsstyrelsen Västmanland, 2014-08-04, kl. 10.
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ningstjänsterna har läget under kontroll.12 U-Sammötet ger ingen klarhet i var branden 
befinner sig, men i efterhand står det klart att branden fortfarande var flera kilometer från 
Norbergs kommungräns.13

Några timmar efter U-Sammötet ökar brandens intensitet samtidigt som vinden tilltar. Det är 
toppbränder, fallande träd, kraftig rökutveckling och vattenbrist.14 På eftermiddagen gör den 
låga luftfuktigheten att vinden ökar vilket leder till ett extremt brandförlopp. Det är nästintill 
stormstyrka och vid 15-tiden sprids branden med en hastighet på 80 meter per minut. Det 
dånar i skogen av träd som fälls. Branden tar sig med vindens hjälp över sjön Snyten, ett hopp 
på nästan två kilometer.15 Branden kommer snabbt allt närmare Norberg.

2.1.2 Kommunen organiserar sig
På U-Sammötet klockan 16 beskrivs det förvärrade läget. Evakuering pågår av flera orter 
i Surahammar. Andra kommuner uppmanas återigen se vad de kan bidra med.16 Norbergs 
representanter har fortfarande intrycket att de berörda parterna klarar av att hantera 
situationen.17Än så länge uppfattar de inte som att Norbergs kommun berörs av branden.

Kommunchefen Staffan Mood åker in till kommunhuset och bestämmer sig på plats för 
att avbryta sin semester och sätta igång med krishanteringsarbetet.18 Brandens framfart 
hotar nu att ödelägga hela kommunen och läget beskrivs som kaotiskt.19 På eftermiddagen 
och kvällen börjar tjänstemän både spontant komma in till kommunhuset och kallas in 
från semestern.20  Kommunchefen menar att kommunen inledningsvis inte är fullt rustad 
för att hantera den eskalerande situationen, bland annat på grund av semestertider, men 
att man efterhand bygger upp förmåga för att hantera händelsen.21

Strax före klockan 17 ringer personer från flera håll och uppger att det brinner på olika 
platser i kommunen. Åsa Eriksson får rådet från Mats Jansson att ”utgå från värsta 
tänkbara scenario – att branden sprider sig till centrala Norberg”. 22 Det finns en risk 
för att hela kommunen ska brinna upp. Eriksson ser nu den hotande branden som en 
extraordinär händelse och sammankallar krisledningsnämnden till ett möte klockan 
20 samma kväll.

På U-Sammötet strax där innan, klockan 19.30 är läget kritiskt och brandspridningen 
är fortsatt snabb. Fagersta, Sala och Surahammar arbetar för fullt med Posom, ta hand 
om evakuerade och upprätta kontaktnummer för allmänheten. Norberg uppmanas börja 
förbereda för en evakuering.23

12   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
13   Länsstyrelsen Västmanland, Brandens förlopp tors 31/7 tom mån 4/8. Kartbild.
14   MSB, 2015, s.45-46.
15   MSB, 2015, s.45-46.
16   Länsstyrelsen Västmanland, 2014-08-04 kl. 16.
17   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
18   Mood, Staffan, logg skogsbrand augusti 2014.
19   Norbergs kommun, 2014-10-27, s.1.
20   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19; Ljung, Ulla-Britt, 

logg.
21   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
22   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
23   Länsstyrelsen Västmanland, 2014-08-04 kl. 19.30.
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Frågan om evakuering blir snabbt mer akut ju närmare branden kommer. Före krisled-
ningsnämndens möte fattar Eriksson ett beslut om att 15 hemtjänstkunder i Karben-
ningområdet ska evakueras.24 Eriksson beskriver känslan på måndagkvällen som: ”Vi var 
tvungna att göra något. Det fanns ett akut behov av ledarskap. Alla var på tå och kunde 
tänka sig att göra allt.”25

Krisledningsnämnden aktiveras formellt för allra första gången klockan 20. Nämnden 
fattar beslut om att ge kommunchefen mandat att tillsammans med berörda chefer fatta 
de beslut som krävs för att kortsiktigt trygga medborgarnas hälsa från brandhotet. Under 
mötet beskriver Mats Jansson, räddningschef, läget. Han rekommenderar att man börjar 
förbereda för en stor evakuering av hela kommunen. Information bör gå ut till allmänhet-
en om att läget är allvarligt och att man bara ska ta med sig det nödvändigaste. Jansson 
säger också att han vill att länsstyrelsen ska ta över räddningsinsatsen och utse en rädd-
ningsledare för hela instansen. Jansson konstaterar att det är Sveriges största skogsbrand 
någonsin. Ulf Olofsson, ledamot i krisledningsnämnden, och Ingrid Nord skickas till st-
aben i Ramnäs för att medverka i planeringsgruppen för evakuering 26 Nämnden går ut 
med rekommendationen att alla som kan bör lämna Norberg och bege sig 5-10 mil bort.27

Efter nämndens möte bildas en krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen består av kom-
munchefen, förvaltningscheferna, Posom-ansvarig, beredskapssamordnaren och rädd-
ningstjänsten. Även en krisinformationsgrupp bildas.28  Norberg är den kommun som 
avvaktar längst innan någon form av krisorganisation startas. Men Norberg är också den 
sista kommunen som skogsbranden sprids till.

På måndagkvällen kör flera bussar fram på torget i Norberg. På bussarna står det skrivet 
att de kör för polisen. En del människor kliver in i bussarna och blir körda till – Fagerstas 
kommunhus. Polisen har inte informerat vare sig Norberg eller Fagersta och något beslut 
om evakuering har inte fattats.29 Bussarna blir ett förvirrande inslag. Det är oklart vem 
som har beställt dem och vad de ska användas till.

Klockan 22 samma kväll har krisledningsnämnden ett andra möte. Från och med det här 
mötet deltar även krisledningsgruppen och delar av krisinformationsgruppen på kris-
ledningsnämndens möten. Mötet fortsätter att diskutera eventuell evakuering och vilka 
invånare som i så fall ska prioriteras.30

I ett tredje möte på måndagskvällen anger krisledningsnämnden i protokollet att de väd-
jar till Migrationsverket om att ordna evakuering av flyktingboendena i kommunen. Be-
redskapssamordnaren Anna Nilsson får i uppdrag att ta fram nycklar till fastigheter inför 
evakuering. Även fastighetsregister, föreningsuppgifter och namnuppgifter ska tas fram 
för att underlätta en eventuell evakuering.31

24   Eriksson, Åsa, logg.
25   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
26   Eriksson, Åsa, logg; Norbergs kommun, 2014-08-04 kl. 20; Norbergs kommun, Initial information 

och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
27   Norbergs kommun, 2015-07-02.
28   Norbergs kommun, 2014-10-27, s.3.
29   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
30   Eriksson, Åsa, logg, Norbergs kommun, 2014-08-04 kl. 22.
31   Norbergs kommun, 2014-08-04 kl. 23.35.
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Inom kommunen diskuteras vad som ska räddas om tätorten Norberg, och kommunhuset, 
riskerar att brinna upp. De kommer överens om att strunta i kommunarkivet.32 I Ramnäs 
vill räddningsledaren att Norbergs tätort ska evakueras, i preventivt syfte. Kommunen in-
formeras men strax kommer en ny lägesbild där branden inte ser ut att nå Norberg. Evaku-
eringen blir för stunden avblåst vid 23-tiden.33 Men läget är fortfarande osäkert. Klockan 
01.06 den 5 augusti går det ut ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) om att boen-
de i Norberg, i avvaktan på beslut om evakuering, ska förbereda sig genom att börja packa. 
De som har möjlighet rekommenderas att redan nu bege sig till vänner eller släktingar.34

Även under tisdagen den 5 augusti fortsätter Norberg planera för en evakuering. Olofsson 
rapporterar från arbetet i Ramnäs och säger att det är viktigt att direktkontakten upprätt-
hålls för koordinering av insatser.35

Samtidigt som krisledningsnämnden har möte övertar länsstyrelsen på tisdagen den 5 
augusti klockan 10.15 ansvaret för den kommunala räddningstjänsten.

Faran för Norberg bedöms på intet sätt vara över på tisdagen. Länsstyrelsens pressta-
lesman Erik Bergman säger i en intervju att: ”I värsta fall brinner det i Norberg ikväll”. 
Boende uppmanas packa sina väskor och vara på sin vakt.36 Samtidigt skriver Aftonbladet 
att boende ska lämna Norberg.37

Ramnäs går ut med att kommunerna ska planera för att kunna arbeta i 14 dagar. Krisled-
ningsnämnden planerar också för omgrupperingsplatser. Om evakuering av Norberg sker 

32   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
33   Alström, Johan, 2015-04-10.
34   Andersson, Karin, 2015-04-21.
35   Norbergs kommun, 2014-08-05 kl. 10.
36   Fagersta-posten,2014.
37   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.

Bild 1: Kommunchef Staffan Mood förbereder sig för ett av många U-SAM-möten, 6 augusti 2014
Foto: Erik Lehto
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ska krisinformationscentret flytta till Brinellskolan i Fagersta och krisledningsnämnden 
och krisledningsgruppen till kommunhuset i Fagersta.38

På onsdagen är brandbekämpningsläget bättre. Kommunen tar bort rekommendationen 
om frivillig evakuering. Planering för evakuering pågår dock fortfarande och Norberg ska 
lämna en evakueringsplan till staben i Ramnäs.39

2.1.3 Återigen skarpt läge
Fredagen den 8 augusti går krisledningsgruppen hem vid 19-tiden. Branden har under de 
senaste dagarna lugnat sig och krisledningen och nämnden planerar inte att ses förrän på 
måndagen. På lördagen bli kommunalrådet uppringt av Jansson. Väderläget är detsamma 
som under helvetesmåndagen den 4 augusti. Det finns återigen risk för en extremt snabb 
brandspridning. Allt blir hektiskt igen. När folk på nytt rings in är de redan slutkörda efter 
flera dagars intensivt arbete.  När Åsa Eriksson och Ulf Olofsson kommer till Ramnäs på 
lördagen upplever de samma skarpa läge som på måndagen. Norberg är i fara igen, men 
denna gång lyckas räddningstjänsten hålla begränsningslinjerna.40

Enligt kommunalrådet var Norbergs primära källa för att få information om händel-
sen Mats Jansson, räddningschef SDR. Jansson bedömningar av situationen var också 
något som kommunen litade starkt på. Kommunpolitikern Ulf Olofsson, som var med i 
evakueringsgruppen i Ramnäs, var också viktig för att få information. U-Sammötena 
beskriver Norbergs kommunalråd som att de ofta var bortkastad tid. Staffan Mood, 
kommunchef, instämmer i kritiken mot U-Sam: ”U-Sam borde ha varit en av våra 
främsta källor för att förstå den löpande händelseutvecklingen. Men det var rent ut 
sagt dåligt.”41

2.2 Information till allmänhet och medier
I kapitlet beskrivs hur Norberg organiserade informationsarbetet, vilka informationska-
naler de arbetade med och vilken information som spreds.

2.2.1 Organisering av arbetet
Norberg skiljer sig från andra drabbade kommuner när det gäller information till allmän-
het och medier eftersom kommunen vid tiden för branden inte hade någon informatör 
anställd.42 I Västmanlands län finns två nätverk för personer som arbetar med informa-
tionsfrågor: krisinformatörsnätverket och informatörsnätverket. Norberg upplever  inte, 
till skillnad från andra drabbade kommuner, att nätverken var till någon hjälp under bran-
den. Att Norberg inte känner på samma sätt kan ha att göra med att det har varit olika per-
soner som har gått på mötena. Eftersom kommunen inte har haft en anställd informatör 
har kontakten med de andra i nätverken inte varit lika stark.43

38   Norbergs kommun, 2014-08-05 kl.16.
39   Norbergs kommun, 2014-08-06 kl.09.
40   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
41   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
42   Eriksson, Åsa, 2014-09-17.
43   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
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Norberg har en kriskommunikationsplan. De upplever dock inte att planen fungerade som 
ett stöd i arbetet under skogsbranden.44

Informationsarbetet i Ramnäs

Informationsfunktionen som bildades i Ramnäs bestod först av ett fåtal personer från 
Länsstyrelsen i Västmanland. Alla kommuner hade representanter på plats för att stödja 
länsstyrelsens informationsstab. Tanken med att kommunerna skulle vara representera-
de var att de snabbt skulle få tillgång till information. Norberg berättar att länsstyrelsen 
sagt att en informatör från varje kommun skulle åka till Ramnäs men att det totalt skulle 
vara tre personer för att turas om att vara i Ramnäs. ”Det är ju helt orimligt. Västerås stad 
kanske fixar en sådan bemanning” säger Erik Lehto, IT-strateg, Norbergs kommun.45

Norbergs representant, Christina Wallin, stannade, som även Fagersta och Salas represen-
tanter, bara i Ramnäs några timmar. Wallin upplevde inte att hon gjorde någon nytta där.46

Stöd av andra

Norberg begärde in informatörer från VKL (Västmanlands kommuner och landsting) för 
att representera kommunen i informationsfunktionen i Ramnäs. Det är oklart om det 
kom några som bistod dem. Från Norbergs håll finns det också en viss besvikelse över 
att de inte fick stöd i informationsfrågor från Fagersta, något som Fagersta menar att de 
försökte bidra med. Under söndagen och måndagen, innan Norberg hade dragit igång 
någon krisorganisation var det många från Norbergs kommun som ringde Salas kontakt-
center för att få information. Från Salas håll finns det en besvikelse över att Norberg inte 
har uppmärksammat eller tackat för det stöd som Sala försökte ge Norbergs invånare när 
krisen var som mest överhängande för orten.47

Arbetsbelastning

Informationsbehoven från allmänheten var enorma. Det fanns aldrig tillräckligt med in-
formation och de som hade kontakt med allmänheten upplevde att de inte kunde ge svar 
på deras frågor. Den återkommande frågan var om just deras hus eller sommarstuga hade 
brunnit upp. Under de första dagarna kunde ingen svara på de frågorna. Frågorna rörde 
också hur de skulle hämta sina djur när vägarna var avstänga, om de skulle evakueras och 
i så fall vart. Ulf Öhman arbetade i krisinformationscentret ”De frågade om det vi inte 
kunde svara på. Det vi visste fanns ju redan på webben”.48 Det enda personalen som satt i 
växeln och på informationsplatser kunde göra var att lyssna och vara empatiska.

Även om skogsbranden var tuff, både jobbmässigt och på ett mer personligt plan, är det 
en upplevelse som få av dem som arbetade med information vill vara utan. Branden har 

44   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
45   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
46   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
47   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19; Sala kommun, 

Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-04-01; Fagersta kommun, Information till 
allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-09.

48   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
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fört kollegorna närmare varandra. Samarbetet har skärpts eftersom de upplever att alla 
ryckte in och hjälpte till och under förutsättningarna som fanns är alla nöjda med arbetet 
de gjorde.49

2.2.2 Innehåll och spridning
På måndagen den 4 augusti, redan innan länsstyrelsen hade tagit över ansvaret för rädd-
ningsinsatsen, kom den med en tydlig uppmaning till kommunerna: all information till 
allmänhet och medier ska komma från länsstyrelsen. Det innebar att länsstyrelsen skulle 
publicera informationen på sin webbplats först och sedan skulle kommunerna lägga upp 
informationen på sina webbplatser.50 Norberg var noga med att följa länsstyrelsens order. 
Den enda egna informationen de spred handlar om krisinformationscentrets öppettider 
och hur kommunalteknikförbundet hanterade vattenförsörjningen.51

Tjänstemän och politikers olika möjligheter till informationsspridning

Norbergs kommunalråd, Åsa Eriksson, antog en lite annorlunda approach än andra politi-
ker. Via sitt privata konto på Facebook spred hon uppdateringar om händelseutvecklingen 
och svarade på medborgarnas frågor. Krisledningsnämnden utsåg Eriksson till talesper-
son men krisinformationsgruppen i Norberg är överens om att det i den rollen inte ingick 
att sprida information via Facebook.

Erikssons sätt att sprida information till kommunens medborgare är något som har disku-
terats både inom Norberg och i andra kommuner.52 Hennes uppdateringar verkar ha varit 
uppskattade bland många kommuninvånare men ogillades av flera kommunala tjänste-
män.53 Flera tjänstemän uppfattar det som att Eriksson direkt lade ut allt hon visste. På 
ett möte kunde de bestämma att viss information skulle upp på webben och Norbergs 
Facebook. Men innan de som jobbade med information hann gå från mötet till en dator 
hade Eriksson redan lagt upp det på sin Facebook. Samma sak gällde avstängda vägar. 
Eriksson lade upp på Facebook men de som jobbade med webben kände att de var tvungna 
att invänta länsstyrelsens publicering. Nackdelen var att när informationen väl kom ut 
hade vägspärren ibland flyttats.54

Det blev svårt för de kommunanställda att svara på allmänhetens frågor. Kommunväxeln 
och krisinformationscentrets hållning var att de bara kunde prata om den säkra infor-
mationen. Kommunalrådets agerande underminerade delvis förtroendet för kommunens 
information och gjorde att den uppfattades som långsam och återhållsam. 55 Så småning-

49   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19
50   Sala kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-04-01; Norbergs kommun, 

Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19; Fagersta kommun, Information till 
allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-09; Surahammar kommun, Information till allmänhet och 
medier. Fokusgrupp 2015-03-31.

51   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19; Norbergs kom-
mun, 2015-07-02.

52   Fagersta kommun, Relation till politisk ledning och Ramnäs. Fokusgrupp 2015-03-09; Norbergs 
kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19; Norberg storgrupp.

53   Eriksson, Åsa. Inkommen post t ÅE via pm Facebook.
54   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
55   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
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om gjordes en överenskommelse mellan kommunalrådet och dem som jobbade med in-
formationsfrågor. Innan Eriksson lade ut något inlägg på Facebook skulle hon skicka det 
till informationsgruppen för att den skulle kunna se vad hon skrev.56 Andra kommuner 
kritiserar upplägget i Norberg och menar att kommunalråd inte ska ha en sådan framträ-
dande roll eftersom det riskerar att göra politik av krisen.57

Information på andra språk

Norberg hänvisade till länsstyrelsens webb där det fanns viss information på engelska. I 
kommunens kriskommunikationsplan står det att Västmanlands Tolkservice ska använ-
das för att nå ut med information på andra språk. Det var inget som de som arbetade med 
information kände till och det blev därför inget som gjordes.58 Norbergs vanliga webbsida 
är översättningsbar men det var inte den tillfälliga kriswebben. Kommunens informatörer 
förstår inte hur de skulle ha mäktat med att översätta information till andra språk, men 
upplever inte heller att det fanns behov av information på andra språk. De förväntade sig 
att en del av de asylboende skulle besöka krisinformationscentret när de kom tillbaka till 
Norberg efter att ha varit evakuerade. Men det var knappt några som kom.59

Ryktesspridning

Var branden befann sig var den stora frågan. Norberg fick under måndagen flera samtal 
om att det brann på flera platser i kommunen. Ulf Öhman, som arbetade i krisinforma-
tionscentret, menar att ryktena stärkte deras arbete och gjorde att de blev noggranna med 
att hålla sig till bekräftad information. ”I och med att det förekom motstridiga rykten 
förstod vi att de inte var pålitliga”.60

2.2.3 Informationskanaler

Webbplats och sociala medier

Måndagen den 4 augusti hängde sig Norbergs webbplats flera gånger. Det skedde samtidigt 
som branden spreds som mest och hela Norberg stod under evakueringshot. Kommunen 
fick hjälp av IT-service på Norra Västmanlands kommunalteknikförbund men problemen 
löstes bara tillfälligt. Webbplatsen kraschade igen. En privat driftleverantör kontaktade 
kommunen och erbjöd en tillfällig webbplats med garanterad tillgänglighet. Den skulle 
klara besökstrycket. Webbplatsen, som blev Norbergs kriswebb, användes mellan 5 au-
gusti och 31 oktober.61

Norberg har en Facebooksida. Den användes framför allt för att sprida information som 
stod på webbplatsen. Facebook användes också för omvärldsbevakning, för att få ett hum 

56   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
57   Surahammar kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-31; Fagersta 

kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-09.
58   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
59   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
60   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
61   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19; Norbergs 

kriswebb.
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om vilka frågor som diskuterades bland kommuninvånarna. Kommunen fick sällan kom-
mentarer eller frågor på sina inlägg och Facebook användes därför inte ofta för att inter-
agera med medborgare.62

Kommunväxeln

Norberg hade på måndagen kommunväxeln öppen extra länge och svarade på frågor uti-
från information på webbplatsen.63

Informationsplats

Norberg använde bibilioteket som informationsplats. Dit kunde medborgarna komma och 
ställa frågor till kommunens tjänstemän. På tisdagen öppnade informationsplatsen och 
hade sen öppet morgon till kväll fram till lördagen.  Under ytterligare fyra veckor hade in-
formationsplatsen öppet på måndagseftermiddagarna. 64 Norberg kallade informations-
platsen för krisinformationscentrum. I efterhand tycker de att det var misslyckat eftersom 
namnet missuppfattades och gjorde att pressen kom dit för att få information. ”Det var 
inte meningen och där borde vi ha varit tydligare. Det var inte lämpligt att pressen var 
där och snokade medan det kom människor som var upprörda och ur balans”, säger Ulf 
Öhman, som arbetade på krisinformationscentret.65

Stormöte

Torsdagen den 7 augusti hade Fagersta ett mindre lyckat informationsmöte i Folkets hus. 
Dagen efter, den 8 augusti, hade Norberg ett liknande möte. Representanter från Norberg 

62   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
63   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
64   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.
65   Norbergs kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-03-19.

Bild 2: Informationsmötet i Folkets hus, 8 augusti 2014
Foto: Erik Lehto
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hade varit på plats vid mötet i Fagersta och var måna om att mötet skulle avlöpa betydligt 
bättre i Norberg. Det hyrdes in en skicklig moderator, mötet teckentolkades och lades upp 
på Youtube. På plats fanns en snarlik uppställning som i Fagersta, med bland annat kom-
munalråd och räddningschef. Skillnaden var att räddningsledaren Lars-Göran Uddholm 
och landshövdingen Ingemar Skogö var med vilket gjorde att medborgarna kunde få svar 
på fler frågor än under Fagerstamötet.66 Att ha de ansvariga på plats utgjorde dessutom 
en viktig symbolpolitisk handling.

2.3 Evakuering
På kvällen den 4 augusti 2014 meddelade staben i Ramnäs att hela Norbergs tätort skul-
le evakueras i preventivt syfte. Det beslutades dock att Norberg skulle kontaktas innan 
beslutet blev offentligt. Under den tiden som Norberg informerades inkom nya uppgifter 
rörande brandförloppet vilket resulterade i att evakuering avbröts.67 Under måndagskväl-
len gick kommunen ändå ut med en rekommendation om att alla som kunde borde lämna 
Norberg. Medierna tolkade det som ett evakueringsbeslut och i den varma augustikvällen 
blev det rusningstrafik från Norberg.68 Krisledningsnämnden besltuade om att evakuera 
fem personer som hade hemtjänst. Evakueringen var inledningsvis svår eftersom taxibi-
larna som skulle hämta personerna inte fick komma igenom polisens vägspärrar. Kom-
munen var tvungen att hitta en kontaktväg in till polisen så att bilarna kunde släppas 
förbi. I samma hus som kommunkansliet ligger ett av polisens kontaktcenter för 114 14. 
Kommunanställda gick helt enkelt och bankade på dörren tills någon öppnade och pro-
blemet kunde lösas.69

På måndagskvällen den 4 augusti vädjade krisledningsnämnden till Migrationsverket att 
det skulle evakuera de fyra flyktingboendena, med omkring 700 personer, som finns i 
kommunen.70 Men Migrationsverket hänvisade till Norbergs geografiska områdesansvar 
när evakuering av flyktingboendena var aktuell och ville därför först att kommunen skulle 
sköta evakueringen. Till sist blev det ändå Migrationsverket som evakuerade de boende.71

Onsdagen den 6 augusti beslutade krisledningsnämnden att ta bort sin rekommendation om 
frivillig evakuering av Norbergs tätort. Men planeringen för en eventuell evakuering fortgick 
och evakueringsgruppen i Ramnäs efterfrågade en evakueringsplan av kommunen.72

Alla de som frivilligt lämnade Norberg gjorde det som en spontan evakuering. Något som 
ledde till oklarheter var att polisen på måndagen den 4 augusti knackade på hos invåna-
re och meddelade att de skulle evakueras. Något beslut om evakuering fanns inte från 
stabsledningen i Ramnäs eller i Norberg. Det är oklart om polisen själv fattade beslut om 
evakuering.73

66   Ljung, Ulla-Britt, logg; Norbergs kommun, 2014. Informationsmöte i Norberg om skogsbranden i 
Västmanland.

67   Ahlström, Johan, 2015-04-10.
68   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
69   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
70   Norbergs kommun, 2015-07-02.
71   Norbergs kommun, Relation till politisk ledning och Ramnäs. Fokusgrupp 2015-03-19.
72   Norbergs kommun, 2014-08-06 kl. 09.00.
73   Norbergs kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga. Fokusgrupp 2015-03-19.
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Före skogsbranden fanns ingen evakueringsplan och kommunen hade inte övat hur en stor eva-
kuering skulle gå till. Flera personer från Norberg åkte till Ramnäs för att förbereda evakuering. 
När de kom fram på måndagskvällen uppfattade de läget som krisartat och att alla irrade runt. De 
fick inga direktiv om vad de skulle göra. Under tisdagen blev uppdraget tydligare för kommunens 
representanter på plats i Ramnäs. Evakueringsplaneringen kom en bit på vägen.74

Hade Norberg behövt evakueras hade den blivit den största evakueringen i Sverige på 
många år. Det hade blivit en stor utmaning för kommunen. Bland annat saknades upp-
daterade kartor och information om vilka som gör vad vid en evakuering.75 Kommunens 
krishanteringsplan nämner inte heller evakuering. Det fanns visserligen kommunrepre-
sentanter på plats i Ramnäs men kommunens kontaktvägar in till polisen var bristande. 
Genom räddningschefen för SDR hade de en väg in i räddningsledningen.  Kommunens 
Posom-grupp menar att det var otydlig kommunikation mellan kommunen, räddnings-
ledare och polis rörande den eventuella evakueringen.76 Enligt personal på plats i staben 
i Ramnäs hade en evakuering av Norberg inneburit en stor påfrestning då det saknades 
polisiära resurser för att hantera situationen.77

2.4 Frivilliga
Fagersta och Norberg har en gemensam FRG-grupp, FRG Norra Västmanland. Kommu-
nerna delar också beredskapssamordnare. FRG larmades in till kriscentret av ansvarig 
tjänsteman. Personalen i krisinformationscentret visste dock inte att FRG skulle komma 
och vilken roll de skulle ha. Det blev förvirrande. Norbergs erfarenheter av FRG är blan-
dade: ”FRG gjorde nästan mer skada än nytta. Vissa personer passade inte där. De gick 
in och tog över, lämnade ut felaktig information och fikade. Det blev tokigt men sen kom 
några andra en annan dag och då blev det bättre.” Flera menar att FRG definitivt gick över 
sina befogenheter ibland. En lärdom några kommunanställda drar är att man måste fråga 
de frivilliga: Hej, vem är din uppdragsgivare?78

Flera privatpersoner och företag hörde av sig till kommunen och erbjöd stöd.79 Ett privat 
företag bistod kommunen med en webbplats när den egna kraschade. Organisationen Blå 
stjärnan hjälpte boende i området med evakuering av djur. Det finns inga uppgifter om att 
spontanfrivilliga hjälpte till i Norberg.80

2.5 Stöd till drabbade
Norberg har en Posom-grupp, men den är väldigt liten. Vid branden bestod den i stort sett 
bara av Ann-Christine Rask, områdeschef arbetsmarknad och integration, och även sam-
mankallande för Posom. Läkaren, prästen och polisen som tidigare var med i gruppen hade 
slutat eller var lediga. Vid branden tillkom efterhand en representant från vårdcentralen i 

74   Norbergs kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga. Fokusgrupp 2015-03-19.
75   Norbergs kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga. Fokusgrupp 2015-03-19.
76   Norbergs kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga. Fokusgrupp 2015-03-19.
77   Johan Ahlström, 2015-04-10; Agneta Kumlin, 2015-05-11.
78   Norbergs kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga. Fokusgrupp 2015-03-19.
79   Norbergs kommun, 2015-07-02.
80   Norbergs kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga. Fokusgrupp 2015-03-19.
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Norberg, som själv var drabbad av branden men som kom in och jobbade för Posom under 
onsdagen. Ytterligare personalresurser i form av stödpersoner kom från Västerås stad. 
Under onsdagen fick Posom även kontakt med vikarierande präst, som kunde ge krisstöd 
på församlingshemmet Mariagården. Posom startade sitt arbete på måndagskvällen den 

4 augusti, när Rask blev inkallad 
från semestern. Dagen efter bör-
jade Posom ta emot samtal och 
besök från allmänheten. Posom 
utgjorde en del av det krisinfor-
mationscenter som kommunen 
öppnade. De flesta som hörde 
av sig önskade svar på praktis-
ka frågor om vägavspärrningar 
och när de kunde åka tillbaka till 
sina fastigheter. Endast ett fåtal 
av frågorna rörde krisstöd.81

Socialchefen Liselotte Eriksson menar att Posom och kommunen snabbt kom igång med 
samverkan och kunde hjälpa människor. De knöt kontakter med sjukvården så att de 
kunde hänvisa kommuninvånare vidare. Ett fåtal kommuninvånare hänvisades av Posom 
till professionell hjälp.82

Den 6 augusti skickade Tillväxtgruppen i norra Västmanland ut en enkät till företag i 
Norgerg och Fagersta. Gruppen är kommunerna Fagersta och Norbergs gemensamma 
näringslivsorganisation som arbetar för att stimulera utvecklingen av regionen. Enkäten 
skickades ut på uppdrag av Ramnässtaben och målet var att inventera vilka konsekvenser 
skogsbranden hade haft för företag i området. Tillväxtgruppen fick in drygt 60 svar. Av 
dessa sa sig ett 40-tal företag vara påverkade av branden. Dels direkt påverkade av bland 
annat rökskador och avspärrningar, men också indirekt av exempelvis sjunkande försälj-
ning och minskat kundunderlag.83

2.6 Ersättningsfrågor och kommunens efterarbete
Fredagen den 8 augusti mötte samtliga drabbade kommuner MSB för att diskutera er-
sättning för brandbekämpningens utgifter. MSB:s utsända handläggare meddelade att 
kommunerna inte kunde förvänta sig någon ersättning, något som fick kommunalråden 
att lämna mötet i protest. De fyra kommunerna såg detta som oacceptabelt. Summorna 
var i nuläget enorma och kommunerna såg ingen möjlighet att själva stå för kostnaderna. 
MSB:s handläggare menade att kommunerna kunde få tillbaka det som hade överstiget 
den kommunala självrisken, men inte allt.84 Företag som hade deltagit i hanteringen av 
händelsen uppgavs ha svårt att få betalat, en fråga som skulle tas upp med länsstyrelsen.85

81   Norbergs kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga. Fokusgrupp 2015-03-19; Norbergs kommun, 
Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19; Norbergs kommun 2015-08-26.

82   Norbergs kommun, Efterarbete. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
83   Fors, Lars, 2015-08-31.
84   Dagens Nyheter, 2014-08-09.
85   Surahammars kommun, Stabsprotokoll 2014-08-15.

Faktaruta 1: Posom

Enligt Socialstyrelsen bör det i varje kommun finnas 
en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande 
(Posom) som snabbt kan rycka in vid en svår händelse.
Omhändertagandet fungerar som ett medmänskligt stöd 
till drabbade men Posom kan även hjälpa till med prak-
tiska problem. Gruppens utformning skiljer åt mellan 
kommuner men består ofta av personer från räddnings-
tjänst, polis, sjukvård, socialförvaltning, skola och tros-
samfund (MSB, 2011-02-28)
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Försvarsminister Karin Enström gick dagen efter ut i media och sade att kommunerna 
skulle få den ersättning de behövde så fort som möjligt. Staten eller EU-fonder kunde stå 
för kostnaderna. Alla kostnader förutom den kommunala självrisken skulle betalas, även 
andra kostnader som inte var kopplade till den specifika räddningsinsatsen kunde komma 
att ersättas.86

Kommunchefen Mood fick tidigt i uppdrag att räkna ut kommunens utgifter. Landshöv-
dingen samlade in uppgifterna för att skicka till regeringskansliet. Att kommunen och 
räddningstjänsten kunde leverera underlag snabbt påskyndade regeringsbeslutet.87

På krisledningsnämnden möte den 11 augusti bedömdes situationen med skogsbranden 
vara under kontroll. Branden sågs inte längre som en extraordinär händelse vilket gjorde 
att krisledningsnämndens arbete avslutades.88

Kommunen ville snabbt tillbaka till ordinarie verksamhet, något som den tycker hindra-
des av krishanteringsorganisation som länsstyrelsen skapade efter branden. Norbergs 
kommun upplever att dess bedömning av situation ifrågasattes av länsstyrelsen och andra 
drabbade kommuner. Länsstyrelsen uppmanade kommunerna att knacka dörr hos alla 
evakuerade och höra hur de mådde. Norberg hade knappt några personer som var evaku-
erade och upplevde inte att invånarna efterfrågade stöd från kommunen. Kommunchefen 
Mood menar kommunens arbete måste bygga på deras upplevda behov. Många kommun-
tjänstemän och politiker blev mycket uppretade över att kommunens bedömning inte res-
pekterades.89 Kommunalrådet beskriver det som att Norberg först var missnöjd med hur 
U-Sam fungerat. Missnöjet spred sig sedan till att gälla även andra samverkansgrupper. 
Kommunen menar att grupperna tog sig friheter och att kommunen var tvungen att sätta 
ned foten för att markera att händelsen var avslutad för Norbergs del. Kommunalrådet 
menar länsstyrelsen var för ambitiös när det gäller efterarbetet.90

Några av Norbergs synpunkter på länsstyrelsens krishanteringsorganisation är rent prak-
tiska. Mellan Norberg och Västerås, där alla möten var, är det 8 mil. Norberg anser att det 
hade varit önskvärt att vid några tillfällen förlägga mötena på andra platser än i Västerås.91

86   Dagens Nyheter, 2014-08-09.
87   Norbergs kommun, Efterarbete. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
88   Norbergs kommun, 2014-11-10, s.16.
89   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
90   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
91   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
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3. Slutdiskussion
Norbergs kommunalråd aktiverade krisledningsnämnden och under perioden 4 augusti 
till 11 augusti hade krisledningsnämnden 9 sammanträden.92 Det finns tydliga och jus-
terade protokoll från nämndens möten. Nämnden, krisledningsgruppen och krisinfor-
mationsgruppen hade möten tillsammans. I jämförelse med de andra kommunerna tog 
krisledningsnämnden en aktiv roll och tog på sig ett stort ansvar och ledde kommunens 
arbete. Det sågs som den lilla kommunens styrka att grupperna kunde arbeta nära varan-
dra. Ingen annan av kommunerna som drabbades av skogsbranden stod inför en lika all-
varlig situation som Norberg gjorde under måndagen. Krisledningsnämnden möjliggjor-
de det beslutsfattande som behövdes.93 Kommunen eftersträvade så enkla arbetsformer 
som möjligt.94 Beslutsvägarna blev korta och kommunala medel kunde vid behov snabbt 
omfördelas. I Norbergs fall var det lämpligt att aktivera krisledningsnämnden. Det gav 
kommunen ytterligare verktyg för att hantera krisen.

Kommunen påbörjade krishanteringsarbetet på måndagkvällen den 4 augusti samtidigt 
som evakueringshotet hängde över Norberg. Måndagen började som en vanlig arbetsdag 
för de kommunanställda,95 och Norberg har fått kritik för att kommunen, trots påtryck-
ningar från andra kommuner, inte drog igång krishanteringsorganisationen tidigare.96 
Brandutbredningen gick fort under måndagen, fortare än vad någon hade kunnat förestäl-
la sig. Kommunens representanter på söndagens och måndagsförmiddagens U-Sammöte 
uppfattade det som att läget var lugnt och att situationen var under kontroll. Det är möjligt 
att andra representanter hade gjort en annan bedömning. Även om det dröjde innan Nor-
berg startade krisorganisationen så formerade man sig snabbt.

Kommunalrådets informationsinsatser på Facebook ledde till en hel del diskussioner, 
både internt och externt. Som ytterst ansvarig i en organisation har man ofta tillgång till 
mer information än övriga medarbetare och man känner ett ansvar gentemot allmän-
heten, i detta fall kommuninvånarna, att förmedla vad som händer. Samtidigt kräver ett 
sådant informationsförsprång ett stort mått av försiktighet och gott omdöme. Kommun-
invånarna var oroliga och lämnade sina hem. Som kommunalråd är det viktigt att då vara 
särskilt noggrann så att inte felaktig och olämplig information sprids – som i sin tur kan 
förvärra läget och i längden skada allmänhetens förtroende för kommunen.

Vad kan Norbergs kommun lära/utveckla?

•   Ingen av de skogsbrandsdrabbade kommunerna skulle ha haft tillräckligt med 
personal om krisen hade dragit ut på tiden. Uthållighetsaspekten blir särskilt be-
kymmersam för en liten kommun som Norberg. För att minska sårbarheten bör 
kommunen bibehålla kontakter med andra aktörer i närområdet och bli aktiv i 
de regionala nätverken för krisberedskapsfrågor.

92   Norbergs kommun, 2014-11-10, s.16.
93   Norbergs kommun, Relation till politisk ledning och Ramnäs. Fokusgrupp 2015-03-19.
94   Norbergs kommun, Initial information och lägesbild. Storgruppsdiskussion 2015-03-19.
95   Norbergs kommun, Evakuering, krisstöd och frivilliga. Fokusgrupp 2015-03-19.
96   Sala kommun, Information till allmänhet och medier. Fokusgrupp 2015-04-01.



17

Norbergs kommun Slutdiskussion

•   Samverkan kräver resurser och blir därför svårare för en mindre kommun. Nor-
berg är starkt kritisk till hur länets samverkansorgan U-Sam har fungerat. Kom-
munen menar att de ha fått ut mer av U-Sammötena om de innehållit aktuella lä-
gesrapporter och bedömningar om brandens utveckling. U-Sam var mest något 
som tog upp personal och tid som kunde ha använts bättre. Samverkansstaben i 
Ramnäs önskade ytterligare representanter från Norberg, något som kommunen 
inte menade var möjligt. Norberg är den minsta av de drabbade kommunerna. 
Den personal som fanns behövde arbeta i kommunen. Norberg har ett omfattan-
de samarbete med Fagersta. Förutom administrativt samarbete delar de bered-
skapssamordnare. Tjänsten är lika fördelad mellan Norberg och Fagersta. Vid 
händelser som involverar båda kommunerna blir det en sårbarhet.

•   För att samordna informationen gick länsstyrelsen ut med uppmaningen att 
information till allmänhet ska komma från den och sedan publiceras av kommu-
nerna. Norberg tog länsstyrelsen på orden och reproducerade länsstyrelsens in-
formation. Vid skogsbranden ansvarade länsstyrelsen för att samordna informa-
tion från olika myndigheter. Trots länsstyrelsens samordning och övertagande 
av räddningstjänst har kommunerna fortfarande informationsansvar gentemot 
de egna medborgarna. Norberg tycks knappt ha informerat allmänheten om vil-
ka insatser kommunen själv gjorde med anledning av skogsbranden. Norbergs 
kommun bör fundera på hur den kan stärka förmågan att kommunicera vilka 
åtgärder kommunen vidtar under en kris.

•   Webbplatsen var den viktigaste kanalen. Vilken kapacitet webbplatsen har, 
hur många besökare den kan hantera utan att sidan hänger sig, påverkar därför 
starkt hur väl man lyckas nå medborgarna.

Goda exempel under händelsen

•   Med kort varsel lyckades kommunen samla krisledningsnämnd, krislednings-
grupp och krisinformationsgrupp som senare på måndagkvällen kan börja job-
ba. Hela krishanteringsorganisationen satt med vid nämndmötena vilket gav en 
god informationsdelning.

•   Den mesta informationen om händelseutvecklingen fick Norberg från rädd-
ningschefen för SDR, en person kommunen både har god kontakt med och tillit 
till. Norbergs nära kontakt med kommunens räddningstjänst skiljer sig från de 
andra branddrabbade kommunerna och förefaller ha givit kommunens politiska 
ledning och krisorganisation tillgång till mer information än vad övriga kommu-
ner fick.

•   Kommunen anordnade ett informationsmöte till allmänheten som blev lyckat. 
De fick dit räddningsledaren Uddholm och landshövdingen vilket blev en viktig 
symbolpolitisk handling. Fagersta anordnade dagen innan ett stormöte vilket 
Norberg kunde dra lärdomar ifrån.
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•   Ingen annan av de drabbade kommunerna stod inför ett lika dramatiskt läge 
som Norberg. Kommunen hanterade krisen med vetskapen om att stora delar 
av kommunen riskerade att brinna upp.  Den stora utmaningen för kommunen 
under krisen var evakueringsfrågan. Evakuering av tätorten Norberg skulle ha 
varit något unikt. Inte på många år har så pass många människor evakuerats i 
Sverige. Ovissheten om evakuering skulle ske eller inte dröjde sig kvar under 
några dagar. Samtidigt pågick ett febrilt planerande för en storskalig evakuering. 
Planeringen fick börja från noll. Det fanns inga evakueringsplaner att luta sig 
mot. På kort tid lyckades ändå evakueringsfunktionen i Ramnäs och kommunen 
ta fram en plan för Norberg.

Bild 3: Lättnad i sessionssalen i Norberg efter att besked kommit från Ramnäs om att den akuta ökade 
spridningsrisken för branden lördagen den 9/8 var över.

Foto: Erik Lehto
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