Sammandrag över responsen från den gemensamma översvämningsövningen VALUVA18
som ordnades i Kurikka 15.5.2018
Övningen var gemensam för kommunerna, de tre räddningsverken, Översvämningscentret,
Räddningsinstitutet och NTM‐centralen. Målet var att svara på några av åtgärderna i planerna för hantering
av översvämningsrisker: tillfälliga översvämningsskydd, användningen av frivilliga vid
översvämningssituationer samt effektivering av myndighetssamarbete.
I styrgruppen för projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar fattades beslut om
planeringen av övningen. I planeringen deltog representanter för räddningsverken, Översvämningscentret
och Räddningsinstitutet. Av praktiska skäl valdes maj 2018 som tidpunkt (bl.a. hade räddningsverken flera
andra övningar under året).
Till övningen anmälde sig 68 personer, varav ett tiotal deltog via videolänk. Responsförfrågan fick 15 svar,
vilket innebär att svarsprocenten är ca 22 %. Huvuddelen av responsen var tämligen positiv. I svaren
framhävdes behovet av samarbete mellan olika aktörer samt behovet av att bekanta sig med andra
organisationers verksamhet och personer. Den gemensamma lägesdagboken ansågs vara ett nyttigt
verktyg. Att uppgifterna under övningen var realistiska ansågs motiverande och samtidigt var det möjligt att
träna på att klara pressen, vilket också behövs i verkliga situationer. I en del av svaren önskades ett mer
tvåspråkigt program och längre genomförda roller (på grund av utrymmesbrist var vi tvungna att begränsa
antalet persondeltagare från kommunerna, men idealet vore nog att representanter även för andra
kommunala sektorer skulle kunna delta).
I flera av svaren önskades att det skulle ha funnits tillgång till ett förhandsmaterial eller någon form att
introduktion, vilket skulle ha gjort det lättare att agera under övningen. Dessutom skulle en kartbild över
det aktuella området ha varit till stöd för att greppa situationen. Det förekom även vissa tekniska problem i
förbindelserna och i programmen. Av praktiska skäl ordnades eftermiddagens två övningsdelar samtidigt på
olika platser, vilket försvårade möjligheterna att delta i båda delarna ens som observatör. Övningen som
helhet ansågs dock nyttig och ca 85 % av de som svarade var nöjda eller mycket nöjda med dagen.
På projektets webbplats www.ely‐keskus.fi/sv_SE/web/tulvatpohjanmaa/ finns en noggrannare
presentation över sammandraget av responsen från översvämningsövningen.
Den gemensamma översvämningsövningen fungerade även som avslutningsevenemang för projektet
Effektivare beredskap och information inför översvämningar. Projektets huvudsyfte har varit att förbättra
översvämningsinformationen och flera satsningar har gjorts för att förbättra både extern och intern
kommunikation och för att effektivera invånarnas egen beredskap.
Projektet har bland annat byggt upp varningstjänster för översvämningar. Varningstjänsterna bygger på
textmeddelanden (SMS) och gäller invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv samt Lappfjärds
centrum. Inom projektet har man också ordnat informationskvällar för invånarna och informerat om egen
beredskap inför översvämningar. De uppdaterade rutinerna för översvämningsinformation kommer att
övergå från projektet till NTM‐centralen i Södra Österbottens normala kommunikation inför eventuella
kommande översvämningar.
Tilläggsuppgifter:
Satu‐Mikaela Burman
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1. Svarandens roll i övningen
• 15 svar på webbenkäten
• Dessutom 3 fritt formulerade
e-postsvar från
Översvämningscentret

Svarandens organisation
Kommun / stad
Räddningsverk
NTM‐centralen
Regionförvaltningsverket
JSM
Övningens ”spelcentral”
Översvämningscentret

Antal
5
5
2
1
1
1
3
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2. Åsikter om övningens praktiska arrangemang
Tidpunkt

4,4

Inbjudan till övningsdagen

4,3

Annat, vad?

4,2

Plats och lokaliteter

4,1

Dagens struktur

4,0

Distansförbindelser

3,8
0

1

2

1= Mycket dålig
2= Dålig
3= Inte speciellt bra eller dålig
4= Bra
5= Mycket bra

Annat, vad?
• Lyckad helhet
• Luncharrangemangen

3

4

5

2. Åsikter om övningens praktiska arrangemang
• Svaren var tämligen likartade sinsemellan
• Medeltalet och medianen för alla var ca 4, d.v.s. bra
• Störst var spridningen i svaren som gällde distansförbindelserna
• Frågan fick också flest ”Vet ej”-svar

• Endast 1 svar med åsikten mycket dålig eller dålig
(Dålig/Distansförbindelser)
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3. Öppen respons om de praktiska arrangemangen
• I de öppna svaren (6 st.) fanns följande teman:
+ Tidtabellen höll
+ Arrangemangen var fungerande och smidiga
• Önskemål om fler deltagare från kommunerna
• Önskemål om att räddningsverket skulle ha deltagit i kommunikationsövningen
• Förslag om att övningens tidpunkt skulle ha varit tidigare, innan eventuella vårflöden
- Inbjudan till övningen hade inte förmedlats smidigt inom mottagande organisation

4. Åsikter om hur de olika delområdena i
övningen lyckades
Förmiddagens anföranden

4,3

Eftermiddagens övning med skydd av översvämningsobjekt

4,1

Samarbetet inom egen grupp

4,1

Kommunikation

4,0

Samarbete med övriga aktörer

3,9

Eftermiddagens övning med lägesbild

3,9

Information och förhandsuppgifter om övningen

3,8

Material

1= Mycket dålig
2= Dålig
3= Inte speciellt bra eller dålig
4= Bra
5= Mycket bra

3,8

Resurser

3,6

Upprätthållandet av lägesbilden

3,5
0

1

2

3

4

5
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4. Åsikter om hur de olika delområdena i
övningen lyckades
• Medianen för alla svar 4, utom för punkten förmiddagens anföranden, vars
median var 5
• 1 svar med åsikten mycket dålig: information och förhandsuppgifter om
övningen
• Punkten upprätthållandet av lägesbilden fick 7 svar med åsikten vet ej och
inga svar med åsikten mycket bra

5. Öppen respons om övningens delområden
• I de öppna svaren (6 st.) förekom följande teman:
+ Seminariedelen var informativ
+ Övningen med skydd av objekt var intressant
+ Att se modern utrustning för översvämningsbekämpning och få veta hur den kan flyttas och
hanteras är viktigt
• Det hade varit till fördel att känna till platser och vattendrag
• Önskemål om att en representant för räddningsverket skulle ha varit med i spelcentralen
• Det hade varit till hjälp att få förhandsinfo om övningen
- Det förekom tekniska problem med att nå övningens material och uppdatera det
- Övningens arrangemang var inte tillräckligt väl uttänkta
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6. Respons över sättet för hur övningen
genomfördes
I mitt jobb kan jag dra nytta av det jag
lärde mig i övningen

4,5

Övningen var nyttig

4,4

Övningens längd var lämplig

4,3

Övningen utvidgade kunskapen inom
min egen bransch

4,3

Övningen framskred smidigt

4,2

Övninsscenariot var verkligt

1= Helt av annan åsikt
2= Delvis av annan åsikt
3= Varken av samma eller annan åsikt
4= Delvis av samma åsikt
5= Helt av samma åsikt

3,8
0

1

2

3

4

5

6. Respons över sättet för hur övningen
genomfördes
• 1 svar mycket dålig: övningen var nyttig
• 10 svar helt av samma åsikt: I mitt jobb kan jag dra nytta av det jag lärde
mig i övningen
• Medianen för hela frågan om hur övningen genomfördes var ca 5, d.v.s.
helt av samma åsikt
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7. Förslag på hur övningen kan utvecklas
6 st. svar
+ Övningen var nyttig
+ Man hade lyckats komprimera mycket information på en kort tid
• Mer växelverkan mellan olika aktörer önskades
• Aktörernas roller i övningen kunde vara mer verklighetstrogna: från kommunerna
kunde det delta grupper såsom tekniska verket, bildning och kommunikation,
räddningsverket och Frivilliga räddningstjänsten som egna grupper
• Övningen kunde beakta deltagarnas tidigare erfarenhet
• Introduktion innan övningen
• Kartbild över vattendraget hade varit till hjälp
- Problem med distansförbindelser och programmen

8. Förslag på hur kris- och
beredskapsverksamheten kan utvecklas
4 st. svar
• Samarbete är viktigt och det kunde utökas
• Att människor blir bekanta med varandra, känner till andras
arbetsuppgifter och olika organisationers uppgifter har en viktig roll när det
är frågan om att sköta kriser och störningssituationer
• Övningen kunde ordnas varje år
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9. Behov av fortbildning
1 svar
• En ny övning önskades under de närmaste åren

10. Övriga tankar
6 st. svar
+ Övningen var nyttig, lärorik och intressant
+ Övningen var till hjälp när det är frågan om att hantera pressen i en verklig
situation
+ Lägesdagboken var till nytta
• Samarbetet mellan olika aktörer är viktig, det bör beaktas och övas
• Viktigt att bekanta sig med samarbetsparter
• I övningen bör beaktas planeringen och styrningen av överlappande resurser
• Övningens uppgifter bör vara realistiska och på det sättet motiverande
- Önskemål om svenskspråkiga föreläsare
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11. Hur upplevde du övningen?
Antal svar 13

Sammandrag
• Deltagarna var i huvudsak nöjda med övningen
• Betydelsen av samarbete betonades i flera av svaren och i många olika
punkter
• På basis av svaren höll den planerade tidtabellen och särskilt
förmiddagens anföranden och eftermiddagens skyddsövning fick beröm.
Anföranden ansågs vara informativa och övningen nyttig.
• För arrangemangens del önskades förbättringar i omsorgsfullheten och i
de tekniska problemen
• Dessutom önskades förhandsmaterial, fler deltagare från olika grupper
och gruppvisa roller, samt att övningen skulle upprepas de närmaste åren
och att övningen skulle infalla innan eventuella vårflöden
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