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Abstract—EU-projektet SECTOR tar fram gemensamma
termer och strukturer för informationsdelning i krishantering.

I. SECTOR
EU-projektet SECTOR försöker att skapa förutsättningar
för mer effektiv hantering och utbyte av information vid
gränsöverskridande krishantering där organisationer från flera
länder behöver samarbeta. Konsortiet består av 16 partners
från nationella krishanteringsaktörer, akademi och industri,
sammantaget från 10 länder.
FOI leder arbetet med att ta fram gemensamma termer och
strukturer för paketerad informationsdelning. Paketerad
informationsdelning med gemensamma, överenskomna
strukturer och termer är en förutsättning för förmågan att
kunna agera samordnat i krishantering (MSB 777, sid 104).

samverkande krisaktörer överenskomna, gemensamma
strukturer och termer att paketera och dela information med.
NIEM EM erbjuder även en metod att anpassa de allmänna
strukturerna och termerna till gruppens specifika behov av
informationsdelning. Figur 2 nedan visar ett exempel på en
anpassning av NIEM EM:s struktur för larm.

II. ÖVERSVÄMNINGSSCENARIO
SECTOR kommer att demonstrera informationsdelning i ett
detaljerat översvämningsscenario, där brandkår och polis
koordinerar räddningsinsatser och evakueringar. Figur 1 nedan
visar ett litet utdrag ur inledningen till scenariot.
“After 24 hours the meteorological situation complicates: rainfall
does not intend to stop its huge intensity and, moreover, a storm
starts to impact over Roermond sky. The situation is critical, the
Meuse river is not able to contain any more its water that floods the
city of Roermond and the villages next to the river. The operator of
the fire brigade team …decides to declare a crisis state and to
publish an alarm with an "ALERT" level.”

Figur 2. Struktur och termer för larm (utdrag).
Information som delas med NIEM paketeras i XML, en
internetstandard för att transportera websidor och annan
strukturerad information. Figur 3 nedan visar ett exempel på
ett larm i XML, dvs ett XML-paket som följer strukturen för
larm i figur 2 ovan.

Figur 1. Översvämningsscenario (utdrag)
Olika räddningstjänster måste dirigeras, och information om
strömavbrott, blockerade vägar och andra skador på
infrastrukturen, måste snabbt och effektivt delas mellan
berörda myndigheter. I figur 1 ovan ser vi t.ex. att krisen
inleds med att brandkår alarmerar berörda myndigheter.
Informationsdelningen skapas och genomförs med hjälp av
NIEM EM.
III. NIEM
NIEM (www.niem.gov) är en internationell standard för
paketerad informationsdelning med en växande anslutning
bland polis, försvar, domstol, kriminalvård, socialtjänst,
sjukvård, m.fl., än så länge främst i USA och Canada, men
den har börjat användas även i Storbritannien, Irland och
Nederländerna och inom NATO.
NIEM Emergency Management (NIEM EM) är NIEM:s
internationella sub-community för krishantering ledd av US
Department of Homeland Security. Den erbjuder en grupp

Figur 3. Larm i XML
Maskinläsbar paketeringen (i XML) ”ökar förutsättningarna
för att informationen kan behandlas automatiserat genom
tekniska stöd … minskar också risken att aktörer tolkar och
tillämpar informationen olika” (MSB 777, sid 104).

