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Det är mars, och 2017 års utlysningar inom utmaningen Säkra 
samhällen är nu helt bestämda. Då börjar det riktiga arbetet med att få 
ihop ett bra konsortium och en bra ansökan. Det är viktigt att börja i 
tid då både kraven och konkurrensen blir allt högre. Är ni redo? 

 

Ansök om planeringsmedel 
MSB inbjuder svenska koordinatorer och partners att ansöka om 

bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, 

Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot samhällsskydd och 

beredskap. MSB avsätter i denna utlysning 1,5 miljoner SEK. Sista 

ansökningsdag är 24 april 2017.  

  

Klicka på länken för att få mer information om utlysningen 
 

 

 

Ni missar väl inte Samverkansseminarium 2017? 
23-24 maj så är det dags för årets Samverkansseminarium hos MSB i Revinge. Under de 

två dagarna kommer det bland annat att finnas möjlighet att se demonstrationer, scenarion och 

presentationer ifrån flera intressanta EU-projekt. Det blir ett tillfälle att hämta ny relevant kunskap 

och innovation, men också att inspireras i ert framtida samverkans- och ledningsarbete. Syftet är 

att bygga broar mellan forskning, utveckling, utbildning och praktisk verksamhet. Vi 

i Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen kommer självklart också att finnas på plats för 

dialog och frågor. 

  

Klicka på länken för att komma till anmälan 

 

 

 

Omvärldsbevakning 

http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrweb.asp?q=1CB9-8DB-5F1A-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F1A-6e5795f7485b06317f937fb2f3ad0810-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F1A-5cd07916362c18a493ae9f84a46abbdf-7E


  

Slukhål i statens kärna 

  

Kommunerna usla på it-säkerhet - viktiga samhällstjänster utsätts för onödig risk 

  

MSB begär ökat anslag 

  

Andrum för 500 miljoner 

  

Allvarliga it-angrepp varje vecka mot myndigheter 

 

Dialog kring utmaningen att hjälpa 
överlevande vid en katastrof eller ett 
terrordåd 

Hej Andreas, vad är den största utmaningen just nu när det kommer 
till att hitta överlevande vid en katastrof eller ett terrordåd? 

"Den allra största utmaningen när det gäller att hitta och rädda 
överlevande vid naturkatastrofer eller terrordåd är utan tvekan tiden. En 
snabb och effektiv räddningsinsats är helt avgörande. Det tar tid för 
räddningspersonal och deras utrustning att ta sig till platsen och själva 
sökinsatsen tar ofta lång tid i anspråk eftersom miljön som möts i många 
fall är omfattande och komplex.  

För att uppnå ett lyckat resultat krävs systematik i sökandet och effektivitet när det gäller att förmedla 
information till högre instans om överlevande som förhoppningsvis hittats. Kärnan i arbetet är dock de 
tekniska hjälpmedlen (sensorer) som detekterar och lokaliserar överlevande, exempelvis kameror, 
radar, akustiska, gas mm. Mycket god prestanda i form av exempelvis noggrann upplösning och låg 
falsklarmssannolikhet krävs dock av sensorerna för att inrikta sökinsatserna bäst. De befintliga 
sensorerna för ändamålet har idag många brister och en teknikutveckling på området bedöms ge ett 
stort mervärde när det kommer till att hitta överlevande vid en katastrof eller ett terrordåd." 

Hur ser utvecklingen ut när det kommer till ramverk för sök- och räddningsaktioner? 

"Utvecklingen inom sök- och räddningsaktioner förväntas till stor del ske på lednings- och 
koordineringsområdet. Räddningsinsatserna sker ofta i internationell samverkan där varierande 
arbetsmetoder och kulturella skillnader behöver ensas för att fungera effektivt. Information om 
resultatet av sökningen behöver effektivt förmedlas till insatsledning och avlösande personal. Det är 
även viktigt att ha koll på vilka områden som är genomsökta och att bevaka instabila områden. På 
teknik- och sensorområdet krävs naturligtvis också utveckling, där i många fall en vidareutveckling av 
befintlig teknik bedöms ge ett stort mervärde." 

Tack Andreas! 

 

Andreas Gustafsson, FOI, 

förste forskare 

 

 

Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen 

SAMVERKANSPLATTFORM H2020: SÄKRA SAMHÄLLEN  
Samverkansplattformen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slutanvändare kan mötas 
för att kunna skapa framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, 
samarbeten och samverkanstillfällen genom att plattformen tar tillvara på 

http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F1A-4ece34d8ffb2139891010cca711cc93e-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F1A-d2a16e073b5636fc65c6674a1c9b5ccd-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F1A-5b47f0a3f37af5758f61bc447674baa6-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F1A-6414d9d86654af4e0841506c8798b5f8-7E
http://nyhetsbrev.foi.se/v4_idrlink.asp?q=1CB9-8DB-5F1A-31e318d3a59aae0c5a4ec97ea4679938-7E


utvecklingsmöjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och 
krisberedskap. 

DELTA I SAMVERKANSPLATTFORMEN  
Vi välkomnar alla svenska krisberedskapsaktörer att medverka i plattformen. Plattformen bjuder 
in till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera samarbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Vi 
kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap 
som tagits fram inom ramen av EU-projekt. 

KONTAKT  
Kontakta oss på plattform@foi.se för frågor eller funderingar. 

MER INFORMATION  
Gå in på hemsidan för att läsa mer eller för att se hur ni kan delta: www.foi.se/plattform 

    

 

FOI  
Totalförsvarets forskningsinstitut  

Postadress 

164 90 STOCKHOLM  

Telefon 

08-555 030 00  
plattform@foi.se  
www.foi.se/plattform   

 

Avregistrera från nyhetsmail  
Är du inte intresserad av att få framtida nyhetsmail klicka här. 
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