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Räddningstjänst och miljö



Bakgrund

• Miljötema genomfördes under 2012-2013

• Syftet var att öppna tankarna för 

miljöproblematiken

• Temat var lyckat – medvetenheten ökades hos 

räddningstjänst och miljö- och 

hälsoskyddskontoren
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Bakgrund

• Frågan som kom var nu vet vi att det är ett 

problem 

• Hur gör vi nu?

• Stöd för räddningstjänst och miljöinspektörer 

saknades för att ta beslut i det operativa 

skedet

Insatsplanering för miljöolyckor 

behövs!
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Problemformulering
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Workshop i Norrköping juni 2015

Detlagare

- MSB

- Kemkoordinatorer 

- Inrebefäl rtög

- Kommunekologer

- Miljöinspektörer



Projektidé 

Vad är det vi ska göra

- Skapa metod

- Använda metoden

- Skapa en produkt

Avgränsningar

- Olyckor på land

- Fokus på miljökänsliga 

områden

- ej vattenskyddsområden
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Tidsplan projektet
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Skapa en användbar Nationell slutprodukt

Använda metoden

Söka medel

2017 20192018

Skapa en metod

2020 2021



Ta fram en metod 

Projektet steg 1

Utgå från det 
skyddsvärda? 

Utgå från 
risken?

Vi vet ju var dessa finns!
?



Vilka hänsyn ska man ta?

Riksintressen



Vilka hänsyn ska man ta?

Naturvård, 
natrua 2000 etc



Var finns riskerna?



Var finns riskerna?



Var finns riskerna?



Är det kanske grundförmåga som bör ökas?



Dessa misstag får inte ske!



Utgår från riskerna

• Vägar med transport av farligt gods

• Järnväg med farligt godstransporter 

• Industrier och miljöfarliga 

verksamheter 

• Deponier, upplag mm

Projektet steg 1



Utgår från det skyddsvärda

• Torr mark (ängsmark, skogsmark)

• Rinnande vatten (bäckar, åar, forsar)

• Stilla vatten (kärr, sjöar)

Projektet steg 1



Var möts dessa områden?

Projektet steg 1



Studera höjdskillnaden, 

tillrinningsområden (Jakob?)

Projektet steg 1



Analysera de utsatta områdena

• Torr mark inte lika känslig (ängsmark, 

skogsmark)

• Rinnande vatten känsligare (bäckar, 

åar, forsar)

• Stilla vatten är känsligast (kärr, sjöar)
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Analysera hur snabbt det sprids

Projektet steg 1



Ska kunna nås via ett webbverktyg



Ska kunna nås via ett webb verktyg



Vilket åtgärder bör vidtas. 

• Utsläpp av farligt ämne i vätskeform

• Brand med förorenat släckvatten

Projektet steg 1



Grundläggande nivå – åtgärder ska 

alltid genomföras

Dessa åtgärder ska alltid genomföras när 

det finns en risk för påverkan på 

naturmiljön. De syftar till att med enkla 

medel begränsa utbredningen 

horisontellt på ytan. Skadorna på miljön 

samt området (mängden jordmaterial) 

som behöver saneras minskar betydligt.

Prioriterad nivå – särskilda åtgärder 

vidtas 

Ett område som identifierats vara utsatt 

för miljöpåverkan enligt genomförd 

riskbedömning ska mer långtgående 

och resurskrävande åtgärder ska vidtas 

för att skydda miljön. Utgångspunkten 

är att vid dessa är värdet (översatt i 

ekonomiska termer) av naturområdet 

högre än egendomsvärdet om inte 

annat påvisas.

Prioritering av åtgärder



Med små åtgärder kan vi begränsa de 

flesta olyckors konsekvenser!

Vi måste öka grundförmågan!


