
Rollspel	om	en	översvämning	
-	så	här	kan	det	gå	/ll	

Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Sy$e:	
	
A2	känna	/ll	och	förstå	olika	aktörers	ansvar	och		
handlingsval	i	en	krissitua/on,	i	det	här	fallet	med	en	
översvämning	som	exempel.	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Staden	(kommunen)	som	de2a	rollspel	handlar	om	
ligger	vid	en	stor	sjö	och	i	mynningen	av	en	lång	
älv.		
	
Många	människor	önskar	bo	och	leva	nära	va2en	
och	därför	är	de2a	en	mycket	a2rak/v	stad.		
	
Sam/digt	innebär	det	va2ennära	läget	a2	delar	av	
staden	och	särskilt	stadsdelarna	längs	älven	är	
utsa2a	för	översvämningsrisker.	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Precis	som	i	de	flesta	medelstora	svenska	städer	
finns	det	i	denna	stad	det	vi	ibland	kallar	för		
vik/ga	samhällsfunk3oner.	
	
Exempel	på	sådana	funk/oner	är		skolor,	
äldreboenden,	bostäder,	fabriker,	företag,	
fri/dsanläggningar,	sjukhus,	brandkår,	vägar,	
järnväg,	kommunledning	i	e2	kommunhus	och	en	
länsstyrelse	(som	man	kan	säga	är	regeringens	
förlängda	arm	i		länet).	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Staden	ligger	dessutom	på	e2	delta,	vilket	gör	den	extra	
känslig	för	översvämningar.		
	
E2	delta	är	e2	landområde	som	bildas	där	en	älv	(eller	något	
annat	va2endrag)		rinner	ut	i	tex	en	sjö.	Älven	drar	med	sig	
en	del	sand	och	lera	som	sedan	sjunker	/ll	bo2en	när	
va2nets	has/ghet	saktar	av	(vilket	inträffar	när	den	möter	
sjön).		
	
Till	slut	blir	det	så	mycket	sand,	lera	och	jord	a2	det	bildas	
nya	landområden	där	städer	kan	växa	upp.		
	
Men	sand	och	lera	är	material	som	inte	är	så	hållfasta.	Vid	
påfrestning	av	stora	mängder	va2en	kan	marken	ge	vika,	
vilket	kan	innebära	a2	tex	vägar	byggda	på	sådan	mark	
lä2are	kan	rasa	samman.	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
I	älven	som	rinner	genom	staden	har	man	byggt	
flera		dammar.	Man	kan	säga	a2	en	damm	är	som	
en	stor	bassäng	där	stora	mängder	va2en	förvaras.	
		
Om	det	rinner	mycket	va2en	i	en	älv	kan	
dammarna	samla	upp	en	del	av	va2net	så	a2	
älvens	va2ennivå	inte	blir	så	hög	och	på	så	vis	kan	
dammarna	hjälpa	/ll	a2	förhindra	en	
översvämning	genom	a2	va2net	samlas	i	
dammarna.	Men	skulle	dammen	brista	skulle	det	
istället	för	skydd	kunna	leda	/ll	förödande	
konsekvenser	för	staden.	
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Nedanstående	u8öres	av	spelledaren:	
	
Dela	ut	roller	och	manuskort	/ll	alla	deltagare.	Om	
det	blir	någon	roll	över	kan	en	deltagare	ha	flera	
olika	roller.	
	
Låt	alla	deltagare	sä2a	på	sig	sina	brickor	och	be	
dem	tala	om	för	gruppen	vilken	roll	de	har	få2.	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Det	har	regnat	över	staden	i	flera	veckor	och	det	
verkar	inte	ge	med	sig…	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	 			

METEOROLOGEN	(på	SMHI):	
	
"Hej	och	välkomna	/ll	kvällens	väderpresenta/on.	
Det	ligger	e2	lågtryck	över	Sverige	som	ger	oss	
kraUigt	regn	på	flera	ställen.	Som	det	ser	ut	
kommer	regnet	fortsä2a	flera	veckor	framöver".			
	
"Regnet	kommer	dessutom	bli	mer	intensivt	under	
de	kommande	dygnen	och	SMHI	har	gå2	ut	med	
en	varning	för	mycket	höga	flöden	i	sjöar	och	
va2endrag.	Så	ta	på	er	gummistövlarna,	tack	för	
mig"!	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
En	ny	front	med	nederbörd	är	alltså	på	väg	och	på	
va2enkraUverket	börjar	de	bli	oroliga.	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	 								

ELBOLAGET:	
	
"Nu	börjar	det	bli	allvarligt	alltså,	och	det	kommer	
ju	bara	fortsä2a	a2	regna.	I	och	för	sig	vill	vi	ju	
gärna	tjäna	mycket	pengar	genom	a2	ta	/llvara	allt	
va2en	i	magasinen.		
	
"Men	det	är	ju	inte	värt	risken	a2	få	överfulla	
magasin	så	a2	va2net	rinner	över	kanten	eller	a2	
dammen	brister!	Då	får	vi	ju	skulden	för	alla	skador	
som	kan	uppstå.	Bäst	a2	jag	slår	larm"!	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Elbolaget	kontaktar	i	de2a	läge	länsstyrelsen	som	
sammankallar	en	grupp	personer	ifrån	
länsstyrelsen	och	kommunen.	Gruppen	har	också	
kontakt	med	räddningstjänsten	och	sjukvården.		
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
LÄNSSTYRELSEN	1:	
	
"Välkomna	hit,	det	är	jag	som	är	ordförande	för	det	
här	mötet.	Vi	kommer	a2	träffas	två	gånger	om	
dagen	och	stämma	av	läget.	Är	det	någon	som	kan	
uppdatera	oss"?	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
LÄNSSTYRELSEN	2:	
	
"Jag	har	få2	nya	besked	från	Elbolaget,	de	börjar	
närma	sig	läget	med	fulla	magasin".			
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
KOMMUNEN:	
	
"Vi	har	läget	under	kontroll.	Räddningstjänsten	är	
informerad	och	vi	har	en	plan	för	hur	vi	ska	agera	
om	va2net	kommer.	Men	det	blir	nog	inte	så	
farligt.	Falskt	alarm	som	vanligt	troligtvis"!	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Va2net	har	börjat	s/ga	upp	på	gatorna	nära	älven	
och	räddningstjänsten		bygger	nu	skyddsvallar	för	
a2	försöka	stoppa	va2net.		
	
Särskilt	vik/gt	är	a2	bygga	vallar	vid	sjukhuset	då	
det	ligger	på	en	utsa2	gata	uteUer	älven.	Flera	
fas/ghetsägare		ringer	/ll	SOS	alarm	för	a2	få	hjälp	
med	översvämmade	källare.	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
FASTIGHETSÄGARE	1:	
	
"Jag	måste	ha	hjälp	NU!	Det	rinner	in	va2en	i	min	
källare"!	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
SOS	ALARM:	
	
"Lugn,	lugn,	vart	ringer	du	ifrån?	Jag	larmar	
räddningstjänsten.	Och	du,	kom	ihåg	a2	du	också	
måste	kontakta	di2	försäkringsbolag".	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
FASTIGHETSÄGARE	2:	
	
”Nej,	nu	är	jag	rik/gt	förbannad!	Ska	det	verkligen	
vara	så	här?	Min	värdefulla	frimärkssamling	blir	
skadad.	Jag	betalar	ju	ska2,	då	kan	man	väl	
åtminstone	förvänta	sig	a2	ni	kommer	och	hjälper	
mig	i	en	sån	här	situa/on"!		
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
SOS	ALARM:	
	
"Har	du	ingen	egen	pump	i	källaren?	Det	är	så	
många	som	har	problem	nu,	räddningstjänsten		
måste	fokusera	på	a2	rädda	liv	just	nu,	inte	rädda	
frimärkssamlingar"!		
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Till	följd	av	de	höga	va2ennivåerna	i	älven	tvingas	
kommunen	nu	a2	bredda	reningsverket.	Det	
betyder	a2	man	släpper	ut	orenat	avloppsva2en.		
	
Informa/on	går	ut	/ll	allmänheten	via	kommunens	
pressmeddelande	som	skickas	/ll	alla	/dningar	och	
tv-redak/oner	och	det	ordnas	också	en	
presskonferens.	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
JOURNALIST	(i	nyhetsrapportering	på	tv):	
	
"Allmänheten	uppmanas	a2	koka	dricksva2en	på	
grund	av	risk	för	föroreningar	i	va2net.	På	grund	av	
a2	va2en/llförseln	inte	fungerar	måste	skolorna	i	
kommunen	stängas	och	alla	elever	måste	gå	hem".	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
SKOLBARN	1	(Oll	en	kompis):	
	
Vad	skönt	a2	få	gå	hem	från	skolan!	Min	mamma	
jobbar	på	sjukhuset	och	har	blivit	beordrad	a2	
jobba	över	så	jag	är	ensam	hemma".	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
SKOLBARN	2	(Oll	en	kompis):	
	
"Jag	med,	min	pappa	jobbar	i	en	annan	stad	och	
han	kan	inte	ta	sig	hem		då	en	väg	har	rasat.	Vi	
s/cker	och	kollar	på	översvämningen	istället!	Jag	
vet	e2	ställe	där	man	kommer	under	
avspärrningen"!		
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:							
	
Räddningstjänsten	får	många	samtal	av	privatpersoner	som	behöver	
hjälp	med	a2	tömma	källare	på	va2en.		
	
Även	delar	av	kommunhuset	är	nu	översvämmat.	Om	kommunen	
blir	utan	el	och/eller	fungerande	datorer	blir	det	svårt	a2	komma	i	
kontakt	med	andra	vik/ga	aktörer	(	tex	räddningstjänsten)	och	det	
skulle	innebära	stora	problem	vid	hanteringen	av	läget	i	staden.	
EUersom	serverhallen	och	elcentralen	är	placerade	i	källaren	(som	
riskerar	a2	bli	va2enfylld)	råder	nu	stor	oro.	
	
Personal	får	snabbt	fly2a	det	som	går	a2	fly2as	på	och	upprä2a	
reservaggregat.		
	
Nu	är	också	den	stora	motorvägen	samt	järnvägen	genom	staden	
avstängd.		

24	

Nedanstående	läses	högt	av:		
	
FABRIKSÄGAREN:	
	
"Jag	missar	vik/ga	leveranser	på	grund	av	det	här,	
jag	ska	stämma	er"!		
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
KOMMUNEN:	
	
"Jag	förstår	a2	du	är	upprörd,	men	nu	är	det	
akutläge!	Du	får	prata	med	di2	försäkringsbolag	för	
a2	få	ersä2ning	för	förlorade	intäkter.	Nu	måste	
du	istället	tänka	på	vilka	risker	det	finns	på	di2	
fabriksområde.	Har	du	någon	förorenad	mark	som	
kan	läcka	ut	miljögiUer	i	va2net	ifall	va2net	s/ger	
in	på	din	mark"?	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:								
	
Många	vägar	är	nu	avstängda,	bland	annat	en	viadukt	som	går	/ll	
akutmo2agningen	på	sjukhuset.		
	
SOS	får	e2	alarm.	En	bil	med	en	stressad	man	och	en	gravid	kvinna	
har	kört	rakt	ner	i	va2enmassan	i	viadukten	trots	avspärrning.	Det	
här	är	den	första	incidenten	som	skulle	kunna	innebära	livsfara.	
		
Massmedia	ringer	för	a2	få	informa/on	och	åker	runt	och	intervjuar	
medborgare	om	deras	öden.	De	stora	/dningarna	slår	upp	
katastrofrubriker,	"kommunen	gör	inte	/llräckliga	åtgärder",	"kvinna	
fick	föda	i	översvämmad	bil	-	vems	fel	är	det"	osv.	
		
Statsministern	och	kungen	kommer	på	besök	/ll	staden.	Det	skapar	
stor	uppståndelse.			
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
PRIVATPERSON	1:	
	
"Hej,	har	jag	kommit	/ll	SOS	ALARM"?		
	
"Okej,	vad	bra!	Jag	är	ute	och	rastar	min	hund	vid	
järnvägen.	Nyss	passerade	tåget	och	jag	såg	a2	den	
sista	vagnen	liksom	krängde	jä2emycket	och	det	
rasade	ner	sten	och	grus	från	banvallen,	det	såg	
livsfarligt	ut.	Jag	visste	inte	vem	jag	skulle	ringa,	
men	då	det	kommer	e2	annat	tåg	om	10	minuter	
tänkte	jag	a2	det	var	bäst	a2	ringa	er".	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Nu	är	det	brå2om!		
SOS	ringer	Trafikverket	och	stoppar	tågtrafiken.	
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Nedanstående	läses	högt	av:	
	
BOENDE	PÅ	ÄLDREBOENDE:	
	
"Hallå,	är	det	föreståndaren?	Vi	har	få2	in	
avloppsva2en	i	lägenheten	och	jag	och	min	
rullstolsburne	man	kommer	inte	ut	för	hissen	
fungerar	inte.	All/ng	luktar	skit,	avföring	flyter	
omkring	både	här	inne	och	ute	på	gatan,	hjälp	
oss"!		
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren: 											
	
Kommunen	evakuerar	(fly2ar)	de	boende	på	
äldreboendet	/ll	e2	område	som	ligger	högre	och	
som	inte	påverkas	av	översvämningen.			
		
Elnätet	börjar	nu	påverkas	och	utsa2a	elsta/oner	
ses	över.	Stadsnätet	(internet)	och	därrvärmen	
fungerar	bara	så	länge	det	finns	/llgång	på	el.	Man	
bygger	vallar	och	pumpar	ut	va2en	så	go2	det	går	
för	a2	skydda	elnätet.		
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:		
	
Lands/nget	får	indika/oner	på	a2	flera	barn	är	
magsjuka.	Skolsköterskan	påpekar	a2	det	kan	vara	
orsakat	av	förorenat	va2en.	
		
Föräldrarna	uppmanas	a2	stanna	hemma	med	sina	
barn	och	ge	dem	mycket	va2en	a2	dricka	för	a2	
motverka	u2orkning.	Men	va2net	måste	ju	kokas	
och	nu	har	även	elen	försvunnit	i	stora	områden	av	
staden.		
	
Va2entankar	med	friskt	va2en	från	
grannkommunen	ställs	ut	på	några	ställen	i	staden.	
Där	kan	invånarna	hämta	va2en	i	dunkar.	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:		
	
Energibolaget,	som	har	hand	om	sophanteringen,	börjar	få	
problem.		
	
Man	kommer	inte	åt	a2	hämta	sopor	hos	hushållen.	Det	
börjar	bli	fara	för	smi2spridning	och	skadedjur,	tex	rå2or	i	de		
överfulla	soprummen	och	soptunnorna.			
	
Befolkningen	börjar	nu	få	svårt	a2	klara	sin	vardag.		
	
Matbu/ker	har	inte	få2	leveranser	de	senaste	dagarna	och	
det	börjar	bli	tomt	på	hyllorna.		
	
Kunderna	är	arga	och	bekymrade.	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
PRIVATPERSON	2:	
	
"Vi	skulle	ha	lyssnat	på	gammel-faster,	hon	har	ju	
all/d	haU	e2	lager	av	konserver	och	hållbara	
matvaror	hemma	för	a2	ha	i	krissitua/oner".		
	
"Vi	som	all/d	skra2at	åt	henne!	Men	hon	hade	ju	
rä2"!	
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Nedanstående	läses	högt	av:		
	
TURIST:	
	
"I	just	arrived	from	England	to	visit	the	peaceful	
forests	and	lakes	here.	Now	everything	is	chaos!	I	
don’t	understand	anything!	All	informa/on	is	in	
Swedish".		
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Sjukhuset	har,	förutom	problemen	med	a2	
pa/enter	har	svårt	a2	ta	sig	/ll	sjukhuset,	även	
problem	internt	med	omfly2ning	av	pa/enter.		
	
Det	börjar	bli	överfullt	och	det	finns	pa/enter	som	
skulle	behöva	akut	vård	på	andra	sjukhus,	tex	en	
lastbilschaufför	som	välte	på	den	översvämmade	
vägen.	Han	har	skallskador	och	skulle	behöva	
helikoptertransport	/ll	Uppsalas	akademiska	
sjukhus.	Men	helikopterpla2an	är	översvämmad!				
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Nedanstående	läses	högt	av:	
	
JOURNALIST	(i	nyhetsrapportering	på	tv):	
	
Välkomna	/ll	dagens	nyhetssändning.	Det	är	upplopp	i	den	
översvämmade	staden,	medborgare	demonstrerar	på	torget	
och	kräver	a2	något	görs.		
	
Ansvarig	poli/ker	känner	sig	maktlös	och	förstår	a2	
befolkningen	är	upprörd.	Han	säger:	”Det	går	inte	a2	göra	
något	åt	vädrets	makter,	vi	måste	ta	hand	om	varandra	och	
förlita	oss	på	a2	regnet	ger	sig	inom	kort”.		
	
Kommunens	Facebooksida	har	blivit	kapad.	Felinforma/on	
sprids	där	och	befolkningen	blir	förvirrad	när	de	får	kons/ga	
svar	på	sina	frågor.	Många	kräver	nu	e2	krismöte	för	a2	få	
svar	på	de	frågor	de	har.	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:		
	
Det	arrangeras	e2	stormöte	i	skolans	aula.		
	
Flera	hundra	invånare	deltar	och	
kommunrepresentanter	får	svara	på	frågor	
/llsammans	med	försäkringsbolag,	trafikverket,	
lands/nget,	polisen	och	räddningstjänsten	mfl.		
	
De	får	stå	/llsvars	för	frågor	om	bla	”Hur	kunde	ni	
bygga	här?”	och	”Är	kommunen	
ersä2ningsskyldig?”.	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Till	slut	slutade	det	ändå	regna.	De	höga	nivåerna	i	älven	
började	sjunka	undan,	men	i	långsam	takt	och	det	dröjde	
flera	dagar	innan	all	elförsörjning	var	/llbaka	och	man	kunde	
dricka	va2en	ur	kranarna	igen.		
	
Ingen	människa	dog	av	händelsen,	men	det	var	väldigt	nära.	
En	bondgård	var	tvungen	a2	avliva	kor	som	blivit	sjuka	av	
förorenat	va2en.	
		
Förhoppningsvis	hade	alla	ansvariga	organisa/oner	och	
personer	i	företag	och	även	privatpersoner	lärt	sig	mycket	av	
händelsen	och	har	bä2re	beredskap	inför	nästa	gång.		
	
När	den	nu	inträffar.	Men	människors	minne	är	kort……	
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Nedanstående	läses	högt	av	spelledaren:	
	
Frågor	aD	diskutera	i	gruppen:	
	
•  Vad	tror	ni	hade	hänt	ifall	översvämningen	hade	

fortsa2?		
•  Skulle	man	kunnat	fortsa2	gå	i	skolan?		
•  Hur	hade	det	påverkat	människornas	hem?	
•  Hur	hade	affären	påverkats?		
•  Hur	hade	olika	kommunika/oner	påverkats?		
•  Hur	länge	hade	ni	klarat	er?	
•  Vad	är	den	vik/gaste	lärdom	ni	tar	med	er	eUer	

a2	ni	spelat	de2a	rollspel?	
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