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Abstract 

Accidents occur every day and in nearly all accidents there are some negative environmental 

impacts. The Rescue Service holds great experience in preventive actions that helps to limit or 

even prevent damages to people and/or property. However, they do not hold great experience 

in environmental protection operations. After initiating contact with the network “Green Rescue 

Service”, belongs to The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), it was found that there is a need 

for cooperation between The Rescue Service and those actors who may be involved in 

environmental accidents. The Rescue Service must be able to learn about the environmental 

impact of accidents and their rescue operations. On those premises this report was initiated.  

The purpose of this report was to investigate how The Rescue Service interacts with other actors 

who may be involved in accidents with environmental impacts. In this report Luleå Rescue 

Service and Haparanda Rescue Service studied. 

In order to give an answer to the purpose, a qualitative approach with personal interviews has 

been used. The interviews were conducted with people having good insight into their own 

organization, in each rescue service. Fictional scenarios were also created to show how accidents 

and the following rescue operations can affect the environment. These scenarios were also 

presented at the interview sessions so that the rescue services were able to discuss how they 

would interact in these specific cases. 

There were some differences between Luleå Rescue Service and Haparanda Rescue Service in 

terms of interaction, but generally none of the rescue services were cooperating with other 

actors. The interaction that did take place occurred primarily during an ongoing rescue 

operation. 

In order for cooperation to be satisfactorily, when reducing the environmental impacts of 

accidents, cooperation must exist in all stages of an accident (before, during and after). 

Suggestions of development areas have therefore been discussed. Those include joint exercises 

between The Rescue Service and other actors, create an understanding of each other’s work and 

acquire knowledge of how accidents and the following rescue operations affect the 

environment. 
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In general, during the interviews, both rescue services were positive to cooperation with other 

actors. However, there is always a need for development but to ensure that development takes 

place is very difficult, especially on the environmental front, which often tends to be a 

secondary priority. 
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Sammanfattning 

Olyckor sker dagligen och vid nästan alla olyckor uppstår någon form av negativa konsekvenser 

för miljön. Räddningstjänsten har lång erfarenhet av insatser som förhindrar eller begränsar 

skador på människor och/eller egendom, men inte lika stor erfarenhet av miljöskyddande 

insatser. Efter kontakt med nätverket ”Grön räddningstjänst” som finns i Myndigheten för 

samhällskydd och beredskaps (MSB) regi kunde det konstateras att det finns ett behov av 

samverkan mellan räddningstjänsten och de aktörer som kan bli inblandade vid miljöolyckor. 

Detta för att räddningstjänsten måste kunna lära sig om hur miljön påverkas av olyckor och 

dess insatser. Därmed kunde detta arbete initieras.  

Arbetets syfte är att undersöka hur räddningstjänsten samverkar med övriga aktörer som kan bli 

inblandade vid olyckor som påverkar miljön. I arbetet har Luleå och Haparanda 

räddningstjänst studerats.  

För att kunna besvara syftet användes en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med en person, med god inblick i sin egen organisation, på vardera 

räddningstjänst. Vidare skapades fiktiva scenarion för att visa hur olyckor och dess insatser kan 

påverka miljön. Dessa har också presenterats vid intervjutillfällena så att räddningstjänsterna 

kunde ta ställning till hur de skulle agera vid de specifika fallen. 

Det fanns vissa skillnader i Luleå och Haparanda när det gällde samverkan, men i det stora hela 

hade ingen av räddningstjänsterna någon permanent samverkan med andra aktörer. Den 

samverkan som ägde rum skedde framförallt under en olyckas pågående skede. 

För att samverkan, i syfte att minska miljöpåverkan vid olyckor, ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt måste samverkan finnas i alla led av en olycka (före, under och efter). 

Förslag på utvecklingsområden har därför diskuterats såsom bland annat samövningar mellan 

aktörer, förståelse för varandras arbete och kunskap om hur olyckor och framförallt dess 

insatser påverkar miljön. 

Det som generellt framkom vid de båda intervjuerna var att de såg samverkan som något 

positivt och något som eftersträvas. Utveckling är något som aldrig är fel, men att se till att det 

faktiskt händer något är det som är svårast, speciellt på miljöfronten som ofta tenderar att 

hamna i andrahand. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Olyckor sker dagligen och vid nästan alla olyckor uppstår någon form av negativa konsekvenser 

för miljön. I Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kan följande läsas: 

LSO (2003:778) 1 kap 2§ 

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller 

kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor 

för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. 

 

Räddningstjänsten har idag lång erfarenhet av insatser som förhindrar eller begränsar skador på 

människor och/eller egendom, men inte lika stor erfarenhet av miljöskyddande insatser. Idag 

ligger stort fokus på miljön i samhället och med tanke på diskussionerna som uppstår kring 

miljöproblem och de risker som finns för att miljön kommer till skada blir det allt viktigare att 

finna hjälpmedel som underlättar för att utföra riktiga miljöskyddande insatser efter olyckor. 

Dessa hjälpmedel måste även finnas under en olyckas pågående skede och i det 

förebyggande/förberedande arbetet för att minska olyckors miljöpåverkan. Ett hjälpmedel kan 

vara samverkan med andra organisationer. Organisationer som har mer erfarenhet av hur 

miljön kan påverkas och ta skada vid en olycka än vad räddningstjänsten har. 

”Grön räddningstjänst” är ett nätverk i Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) regi och 

de har som uppgift att bland annat komma med förslag om hur miljöeffekter kan minskas vid 

olyckor (MSB, 2010). De ska även kunna fungera som bollplank eller referensgrupp genom att 

komma med förslag till hur räddningstjänsterna ska agera, ur ett miljöperspektiv, för att minska 

de negativa utsläppen vid exempelvis olyckor. 

Efter kontakt med en av nätverkets ansvariga, Claes-Håkan Carlsson på MSB, konstaterades att 

det finns ett behov av samverkan mellan aktörer och syftet med detta arbete kunde därmed 

fastställas. 
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1.2 Syfte och mål 

Denna rapport syftar till att undersöka hur räddningstjänsterna i Haparanda och Luleå 

samverkar med andra aktörer när det gäller olyckor som påverkar miljön. Målet var att svara på 

den huvudfråga som låg till grund för arbetet:  

-  Hur fungerar samverkan mellan räddningstjänsten och de övriga aktörer som kan bli inblandade i 

en olycka som påverkar miljön?  

För att få hjälp med att besvara huvudfrågan och för att ge en djupare förståelse för ämnet 

ställdes också delfrågor: 

- Hur påverkar olyckor och dess insatser miljön? 

- Vad står det i lagstiftningen om samverkan och miljö? 

- Hur samverkar räddningstjänsten med andra aktörer i det förebyggande området? 

- Hur samverkar räddningstjänsten med andra aktörer under en insats? 

- Är överlämningen av en insats förknippad med några problem? 

- Hur samverkar räddningstjänsten med andra aktörer efter en insats? 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport tar enbart hänsyn till hur olyckor påverkar miljön och hur samverkan sker när 

det gäller frågor om hur miljön kan skyddas effektivt. Ingen hänsyn kommer därmed att tas när 

det gäller hur olyckor påverkar liv eller egendom. Inte heller hur samverkan sker för att rädda 

dessa. 

Vidare begränsar sig arbetet till att enbart studera hur miljöfrågor integreras och hur samverkan 

fungerar vid miljöolyckor vid räddningstjänsterna i Luleå och i Haparanda. Det är också ur 

räddningstjänsternas synvinkel som samverkan granskas. Hur andra aktörer tycker samverkan 

fungerar och hur den ser ut har inte tagits i beaktande i detta arbete. 

Detta arbete behandlar inte heller hur räddningstjänsten arbetar med de verksamheter, så 

kallade Sevesoanläggningar, som omfattas i Lag (199:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  
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2 Metod och tillvägagångssätt 

Huvuddelen av detta arbete, såsom insamling av bakgrundsinformation, genomförande av 

intervjuer och bearbetning av materialet, har utförts under hösten 2010.  Arbetet har grundats 

på personliga intervjuer och vad enskilda individer har för åsikter och tankar kring samverkan 

vid miljöolyckor, därav har en kvalitativ ansats till rapportskrivande använts.  

I inledningen av arbetet letade författaren efter material i relevant litteratur i förhållande till 

syftet för att få en inblick i hur olyckor och dess insatser påverkar miljön och för att få en 

överblick över hur mycket kunskap det finns inom detta område. Bland annat granskades en 

studie som gjordes i samband med en olycka i Forserum för att få en bild av hur ett nätverk kan 

uppstå vid en olycka samt vilka kontaktvägar som finns mellan aktörerna. Vidare granskades 

även de lagtexter som finns i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) och Miljöbalken (1998:808) (MB). Lagarna valdes på grund 

av att LSO och FSO bland annat styr hur räddningstjänsten arbetar och MB styr hur både 

enskilda individer och organisationer ska arbeta för att skydda miljön. 

En intervju genomfördes sedan med en person, med god inblick i sin egen organisation, på 

vardera Luleå och Haparanda räddningstjänst. Detta för att få en uppfattning om hur de 

arbetar med miljöolyckor, vilken kunskap de besitter och hur de ser på samverkan med andra 

aktörer vid de här olyckorna. Vidare även för att se om det fanns någon skillnad 

räddningstjänsterna emellan. Personerna som intervjuades är i denna rapport anonyma på 

grund av att det som var intressant för slutsatsen av rapporten enbart var det som sagts, inte 

vilka personer som sagt vad. 

Räddningstjänsterna valdes på grund av olikheterna i kommunernas invånarantal och 

räddningstjänsternas storlek samt på grund av det geografiska läget och tillgängligheten för 

författaren. Haparanda är en liten kommun med drygt 10 000 invånare (SCB, 2010) och 

kommunen tillhandahåller enbart deltidsräddningstjänst. Å andra sidan har kommunen och 

dess räddningstjänst ett tätt samarbete med Torneå stad som ligger på den finska sidan om 

gränsen (Ylikangas, 2009). Luleå är ca sju gånger så stort sett till invånarantalet och har drygt 

70 000 invånare (SCB, 2010). Kommunen tillhandahåller därmed också en större 
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räddningstjänstsorganisation, i jämförelse med Haparanda, med två heltidsstationer samt en 

deltidsstation.  

Intervjufrågorna var uppdelade i två delar, se Bilaga 1 – Intervjuguide. I den första delen 

handlade frågorna om hur räddningstjänsten arbetade och samverkade med miljöfrågor mer 

allmänt och överlag i organisationen. I den andra delen handlade frågorna om de fiktiva 

scenarior som hade skapats för att få mer specifika svar på vad som kan hända vid en enskild 

olycka. Totalt skapades tre fiktiva scenarier.   

Intervjuerna blev inspelade för att sedan skrivas ner ordagrant, detta gjorde att nyanseringar och 

ordval kunde identifieras och detta gav intervjun ytterligare en dimension. Författaren kunde 

då få en djupare förståelse om vad som verkligen sades. De intervjuade personerna har sedan 

fått ta del av arbetet för att kunna komma med ytterligare synpunkter och för att korrigera 

eventuella misstolkningar.  
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3 Miljökonsekvenser av olyckor 

Fortfarande saknas mycket kunskap om hur mycket olyckor påverkar miljön. Ett antal 

forskningsprojekt har genomförts, bland annat i MSB:s regi, där de har försökt kartlägga hur 

mycket olyckor påverkar miljön och arbete kring detta fortskrider hela tiden. 

Vid en räddningsinsats kan både grundvatten och mark ta skada. Släckvatten blir förorenat, 

bland annat av skumvätskor, och detta kan nå ytvattnet genom ytavrinning. Detta kan på längre 

sikt också nå grundvattnet. Marken där en olycka inträffar kan förorenas genom infiltration av 

släckvatten, men den kan även förorenas på grund av nedslag av rök och sotpartiklar. Dessa 

partiklar kan innehålla både organiska och oorganiska ämnen som är mer eller mindre 

nedbrytbara (SRV, 2007).  

I Tabell 1 ges en överblick av hur olyckor i olika objekt kan påverka miljön.  

Tabell 1 - Exempel på objekt med miljöfarliga ämnen som kan ge miljöpåverkan vid olyckor (Alfredsson 

och Carlsson, 2006: s. 73) 

Objekt Miljöpåverkan är tänkbar från 
Varuhus Dioxinrisk från brand i plaster (PVC m.m.), livsmedel 

Livsmedelsaffär Salt, socker, fett, hushållskemikalier 
Lantbruk Oljetankar, handelsgödsel, bekämpningsmedel 
Deponi, utomhus Dioxiner, PAH, tungmetaller 
Sopförbränning Dioxiner, PAH, tungmetaller 
Mellanlagring farligt avfall Lösningsmedel, batterier m.m. 
Återvinning av elektronik Klor och bromhaltiga flamskyddsmedel 
Annan återvinning Andra farliga ämnen 
Färghandel Färger och kemikalier 
Handel för lantbruk m.m. Handelsgödsel, bekämpningsmedel, oljor, andra kemikalier 
Trävaruhandel, sågverk Impregnerat virke (krom, arsenik, kreosot), PAH 
Sjukhus Laboratorier, djurstallar, riskavfall, mediciner, radioaktiva preparat och 

strålningskällor genmodifierade organismer (GMO) 
Mobiliseringsförråd Batterier m.m. 
Handelsträdgård, fröhandel Bekämpningsmedel 
Rivningsflis, torv, flis, bark PAH, ev. föroreningar 
Plastindustri Tillsatser av olika slag, Vid brand bildas ett stort antal organiska 

föreningar, varav många aromater t.ex. bensen, styren, etylbensen. 
Dessutom frigörs ingående metaller 

Vattenverk Hanterar kemikalier. Föroreningen kan komma in i ledningarna. 
Livsmedelsindustri Fett, mjölk, tvättkemikalier, kylmedia 
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Vidare i detta avsnitt kommer vissa miljökonsekvenser att uppmärksammas som kan 

uppkomma i de fiktiva scenariorna som skapats. 

3.1 Oljeutsläpp 

3.1.1 Scenario 1 – Dieselläckage till älv 

En tankbil kör av vägen och kantrar ner i vattnet vid färjan i Avan. Tanken springer läck och 

flera hundra liter diesel börjar rinna ut i älven. Tankbilen fraktar även etanolbränslet E85 som 

även det börjar rinna ut i älven. 

Avan ligger mitt emellan Boden och Luleå vid Luleäven (se Figur 1). Beroende på årstid varierar 

vattenflödet, men det kan stundom strömma kraftigt. 

 

Figur 1 - Karta över Avans placering i förhållande till Luleå (Eniro, 2011) 

3.1.2 Miljöpåverkan 

Antagandet kan göras att ett ämne sprids i samma hastighet som vattnet strömmar. Ju större ett 

vattendrag är, desto större blir utspädningen (Alfredsson och Carlsson, 2006). Ämnets densitet 

och löslighet påverkar också dess spridning i vattnet. Vattenlösliga ämnen blandas upp med 

vatten på ett effektivt sätt och ger lägre koncentrationer av ämnet vilket kan tyckas vara bra. 

Däremot kan det bli svårare att sanera och ämnet kan spridas över större volymer. När ett ämne 
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har läckt ut i vatten är det korttidsperspektivet som är relevant. I första hand är vetskap om 

kemikaliens löslighet viktigt för att veta om ämnet går att fångas upp med hjälp av länsor. Diesel 

är relativt olösligt i vatten medan etanol är lösligt i vatten vilket kan skapa problem i detta 

scenario. 

Längs Luleälven finns en vattentäkt i Gäddvik som måste skyddas vid en sådan här olycka. Ifrån 

en vattentäkt hämtas vatten i obehandlad form innan det renas i ett vattenverk (Luleå 

kommun, 2010). Föroreningar i en vattentäkt kan därmed leda till stora konsekvenser för den 

lokala vattenförsörjningen.  

3.2 Brand i deponi 

3.2.1 Scenario 2 – Brand i avfallsupplag 

Sunderby avfallsanläggning brinner. Här förekommer deponering av avfall på avfallsupplaget, 

kompostering av organiskt avfall, mellanlagring av avfall och sortering av bygg- och 

industriavfall. 

Denna avfallsanläggning, som ligger ca 15 km nordväst om Luleå, är den största 

avfallsanläggningen i Luleå kommun och den enda som har deponi (Luleå kommun, 2010). 

Totalt tar Sunderby avfallsanläggning emot ca 50 000 ton avfall varje år.  

3.2.2 Miljöpåverkan 

Stora mängder föroreningar och miljögifter samlas på en begränsad yta i mellanlager och 

deponier. Bränder som uppstår i avfallsanläggningar är oftast svårsläckta och kan ibland pågå 

under flera veckor.  

Då förbränningsförhållandena oftast är dåliga och det i det flesta fall blir en ofullständig 

förbränning ger detta stora utsläpp av bland annat dioxiner och det har visat sig att den 

brandtyp som är den främsta källan till dioxinbildning är avfallsbränder (SRV, 2007). Några 

symptom som dioxinexponering kan ge är depression, viktminskning, neurologiska störningar, 

störd fortplantningsförmåga och leverskador (Alfredsson och Carlsson, 2006). 

I Tabell 1 står det även att miljöpåverkan är tänkbar från polycykliska aromatiska kolföreningar 

(PAH) och tungmetaller (Ibid). PAH är ett samlingsnamn för ett stort antal organiska föreningar 
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och de tillhör gruppen cancerogena ämnen som gör att sannolikheten för att framkalla cancer 

ökar. Tungmetaller är skadliga för människor, djur och växter om de uppträder i alltför höga 

halter. 

3.3  Brand i byggnad 

3.3.1 Scenario 3 – Brand på IKEA i Haparanda 

IKEA i Haparanda är placerat, se Figur 2, vid gränsen till Finland mellan Haparanda och 

Torneå. Varuhuset inhyser förutom möbler och inredningsattiraljer även en restaurangdel.  

 

Figur 2 - Kartbild över IKEAs placering (Eniro, 2011) 

En brand utbryter på IKEA i Haparanda. Branden härjar fritt och chansen att rädda byggnaden 

är minimal. Kraftig brandrök sprider sig över Haparanda och Torneå, en evakuering av boende 

inom området måste därför utfärdas. Räddningsinsatsen är stor och omfattande och efter ca ett 

dygn drar räddningstjänsten tillbaka sina styrkor. Efter branden är IKEA helt utbränt och det 

enda som finns kvar är rester av utbränt material, utbrända bilar med mera. 

3.3.2 Miljöpåverkan 

De största miljöeffekterna som bränder orsakar är via utsläppen av rök och släckvatten 

(Alfredsson och Carlsson, 2006). Om en plym från en brand sveper in över ett tätbebyggt 

område, kan det utgöra en akut risk för människorna som befinner sig där. Rökgaser kan färdas 

i olika riktningar, olika långt, olika kraftigt beroende på rådande väderförhållanden. Om 

rökgaser vid en brand anses vara mycket giftiga och nå områden relativt outspädda måste 
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branden försöka släckas så fort som möjligt. En liknande brand på samma ställe skulle däremot 

kunna tillåtas brinna färdigt på grund av att ett annat väderförhållande råder. 

En sådan här stor brand kan alltså betyda mycket för den lokala miljön i Haparanda kommun 

genom förorening av dagvatten på grund av släckvatten. Den giftiga röken kan också ställa till 

med stora problem för människorna i kommunen. 

På IKEA finns det en stor sannolikhet att det som brinner bland annat är flamskyddade textiler 

och plastartiklar. Flamskyddade textiler är till för att minska sannolikheten att ett material 

antänds samt för att minska spridningsrisken om det ändå skulle antända. Textilerna kan 

exempelvis finnas i möbler i offentliga miljöer, gummikablar, isoleringsmaterial och i 

elektrisk/elektronisk utrustning. Flamskyddsmedel är svårnedbrytbara då de är till för att 

existera under hela produktens livscykel, vilket också innebär att de kan vara svåra att bryta ner 

i naturen. Det gör att de kan samlas i naturen och eftersom vissa flamskyddsmedel är 

hälsoskadliga kan de vara till stor skada för miljön och naturlivet. Eftersom de är så pass 

svårnedbrytbara kan de också följa med långa vägar i luft och hamna på ställen som är långt 

ifrån själva spridningspunkten (Kemikalieinspektionen, 2010). 

Det flamskyddsmedel som är mest olämpligt för miljön är de så kallade bromerade 

flamskyddsmedlen. De kan vara mycket hälsoskadliga för människor vid långvarig exponering 

vid hudkontakt eller förtäring. De kan även orsaka stor lågvarig skada i vattenmiljö och kan 

vara mycket giftigt för vattenlevande organismer (Kemikalieinspektionen, 2011). IKEA i 

Haparanda ligger i närheten av ett vattendrag och kommer dessa kemikalier ut i vattendraget 

kan de därmed orsaka stor skada och vattenlivet i vattendraget kan komma att påverkas 

avsevärt. 

Det släckvatten som inte förångas, så kallat spillvatten, kan dra med sig föreningar från rök och 

brandrester och därmed bli kontaminerat. Förutom att spillvattnet i detta fall kan förorena det 

intilliggande vattendraget genom ytavrinning, kan det även nå brunnar och förorena 

dagvattensystemet. Reningsverk kan ta hand om mindre mängder förorenat vatten, men i detta 

scenario handlar det om betydligt större mängder vatten som måste användas och som kan bli 

svårhanterbara för reningsverken att ta hand om när det förorenas. Ytterligare en faktor som 

avgör hur förorenat spillvattnet blir är om det tillsatts skumvätska i släckvattnet. Skumvätska 
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har en förmåga att förbättra den urtvättande effekten som vatten har på brandgaser. Detta gör 

att föroreningsgraden kan öka (Särdqvist, 2006). IKEA är byggt på slagg från ett specialstålverk, 

en effekt skulle därför kunna vara att spillvatten med tillsatt skumvätska tränger ner i marken 

och påverkar utlakningen av metaller som finns i slaggen, vilket inte heller är bra för miljön. 

Vid en sådan här stor brand kan även kvarlämnade brandrester påverka mark och grundvatten. 

Allt avfall som blir kvar efter branden måste tas om hand på något vis och detta kan ställa till 

med stora problem då de resurser som krävs kanske inte finns tillgängliga och avfallet kanske 

inte sorteras på rätt sätt. 

Som ses i Tabell 1 kan även miljöfarliga ämnen uppkomma på grund av förbränning av 

livsmedel och vidare finns även en dioxinrisk. Vidare kommer även asfalten kring IKEA 

troligen brinna. I likhet med föregående avsnitt med brand i deponi finns det då risk för 

miljöpåverkan av PAH med mera.  
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4 Lagstiftning 

4.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

Den 1 januari 2004 ersattes den dåvarande Räddningstjänstlagen (1986:1102) med Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Denna lag, tillsammans med Förordning (2003:789) om 

skydd mot olyckor (FSO), syftar till att hindra och begränsa skador på människor, egendom och 

miljö. I de inledande bestämmelserna kan följande läsas: 

LSO (2003:778) 1 kap 2 § 

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller 

kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor 

för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. 

  

Det står i lagen att räddningstjänsten ska ansvara för att hindra och begränsa skador på 

människa, egendom och miljö. Även om det inte finns någon inbördes rangordning mellan 

dessa tre är det självklart att liv går före både egendom och miljö. Att rädda egendom är något 

som räddningstjänsten idag har stor erfarenhet av, medan kunskapen om hur olyckor och dess 

insatser kan påverka miljön inte är lika omfattande. Detta var även något som framgick i 

intervjuerna. 

”Om vi jämför med den operativa verksamheten: Brand i byggnad, trafikolyckor. Då har vi ju 
inte samma kunskap.” 

Valet av metod vid en insats påverkas naturligtvis av kunskapen som finns tillgänglig för den 

som tar beslutet.  

I det första kapitlet kan det vidare utläsas att kommunerna har ansvar för att samordna 

verksamheten, samt samarbeta med varandra och med andra som berörs. Denna lagtext går att 

tolka på många olika sätt. Det står att samordning ska ske, men inte hur denna samordning ska 

ske.  

LSO (2003:778) 1 kap 6 §  
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt 

denna lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och 

med andra som berörs. 
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3 kap i LSO handlar om kommunens skyldigheter och där finns följande lagtext: 

LSO (2003:778) 3 kap 8 § 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet 

skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som 

finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser (…) 

 

Ett handlingsprogram ska finnas i alla kommuner för sin räddningstjänst. Ett 

handlingsprogram ger en fingervisning om hur olyckor hanteras i kommunen och vilka resurser 

räddningstjänsten och kommunen har för att hantera olyckor. Ett handlingsprogram kan också 

innefatta olika mål som kommunen har när det kommer till olyckor och riskerna de medför. 

Mer om Luleå och Haparandas räddningsprogram går att finna i kap 5. 

I 3 kap i LSO och i 6 kap i FSO står det också om när och hur en räddningsinsats avslutas.  

LSO (2003:778) 3 kap 9 §  

En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen 

(räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig 

form. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är 

möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som 

räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, 

sanering och återställning. 

 

FSO (2003:789) 6 kap 1§ 

När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som inneburit att miljön har 

blivit skadad, skall räddningsledaren underrätta den eller de kommunala 

nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

länsstyrelsen. 

 

Det är alltså den som leder räddningsinsatsen som bestämmer när räddningsinsatsen är 

avslutad. Vid intervjuerna har det framgått att en räddningsinsats är avslutad när olyckan kan 

definieras som statisk. Problematiken med olyckor som påverkar miljön är att de tenderar att bli 

komplexa och att de kan påverka miljön under en längre tid. På så vis blir aldrig olyckan helt 

statisk och det kan bli diffust när räddningsinsats ska avslutas. 

”Det är det jag menar då, när ska jag avsluta? Och när ska jag lämna över, vem ska ta den 

biten? Det tycker jag är lite luddigt faktiskt.”  
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Vidare ska även räddningstjänsten kontakta miljönämnden inom kommunen. I en genomgång 

av de kommunala räddningstjänsternas insatsrapportering visar det sig att miljöförvaltningarna 

kontaktades vid ca 2000 av 17500 insatser vid olyckstypen ”utsläpp av farligt ämne” (SRV, 

2007).  

En intressant detalj i lagtexten är att kontakt ska tas efter en räddningsinsats är avslutad. 

Lagtexten visar här på att ingen kontakt behöver tas under en insats. 

4.2 Miljöbalken (1998:808) 

Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken (1998:808), även förkortad MB, i kraft. Det är en 

övergripande lagstiftning som reglerar all miljöpåverkan och vars syfte är att främja en hållbar 

utveckling.  

I 2 kap i MB finns de allmänna hänsynsreglerna, där bland annat nedanstående lagtexter hittas 

MB 2 kap 2§ - Krav på kunskap 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 

skada eller olägenhet. 

 

MB 2 kap 3§ - Krav på försiktighetsmått 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 

att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 

bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön 

 

MB 2 kap 8§ - Ansvaret för skadad miljö 

Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 

medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller  

olägenheten har upphört (…). 

 

Regler ställer krav på att verksamheterna ska införskaffa sig nödvändig kunskap som behövs, det 

vill säga hur den egna verksamheten påverkar miljön och människors hälsa. Vidare syftar 

försiktighetsprincipen på att åtgärder ska genomföras så fort det finns misstanke om att miljön 
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kan ta skada och inte vänta tills att det fullständigt är bevisat. Försiktighetsprincipen syftar 

också till att en verksamhet ska anpassa sin utrustning och teknik på bästa sätt för att skydda 

miljön. Sista regeln syftar till att den som har gjort sig skyldig till att förorena eller skada miljön 

är även den som ansvarar för att sanera området eller är den som måste ersätta den eventuella 

skadan. 

Från räddningstjänstens perspektiv kan reglerna tolkas som att de måste ”skaffa sig nödvändig 

kunskap” om hur sin verksamhet påverkar miljön, både vid stationerna och ute i den operativa 

tjänsten. Försiktighetsprincipen kan tolkas som att räddningstjänsten ska rycka ut, även vid de 

olyckor som enbart misstanke om miljökonsekvenser finns. Vidare är räddningstjänsten skyldig 

att använda ”bästa möjliga teknik” för att minska miljöpåverkan av deras arbete. Vid det operativa 

arbetet krävs då en eftertanke om vad som verkligen är ”bästa möjliga teknik”. Sist bör även 

räddningstjänsten vara medveten om att vid en insats som leder till att de orsakar föroreningar i 

miljön kan de behöva stå till svars för det. Detta är naturligtvis en tolkningsfråga och beror på 

hur insatsen såg ut och om alternativa insatsmöjligheter kunde tillämpas för att skydda miljön. 

Det är luddiga begrepp som berörs och det är svårt att veta vad som är bäst, särskilt när det 

gäller beslut som tas ad hoc vid en pågående händelse. I Skåne anmälde Eslövs kommuns 

miljöavdelning för ett par år sedan Räddningstjänsten Syd efter en brand vid en skola då 

förorenat släckvatten kommit ut i dagvattnet (Eslövs kommun, 2009). Anmälan ledde dock 

aldrig till någon fällande dom, vilket ger ytterligare en fingervisning att det är svårt att peka ut 

vilka skyldigheter räddningstjänsten har trots lagstiftningen.  
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5 Samverkan 

Samverkan är viktigt när olika aktörer måste agera tillsammans vid en insats. Dels kan 

inblandade aktörer ha olika mål med insatsen och dels besitter de olika kompetenser. För att 

lyckas med samverkan vid en akut insats måste det finnas en bra grund att stå på och de 

inblandade aktörerna måste känna till vilka förutsättningar som ska tas till hänsyn. Des här 

förutsättningar kan ges genom att i ett förebyggande/förberedande skede föra ett samtal mellan 

parterna för att utbyta information och stämma av hur parterna ser på en insats/olycka. Detta 

kan i sin tur leda till samsyn som gör att parterna  ser saken ur samma synvinkel. Om nu även 

samförstånd nås, att parterna är överens om hur situationen ska hanteras, finns det en större 

förutsättning att samverkan kan lyckas på ett tillfredsställande sätt. 

5.1 Definition av samverkan 

Samverkan kan innebära många olika saker och det finns flera definitioner. I mål- och 

styrdokument, liksom i lagen och i räddningstjänstens handlingsplaner, finns begreppet med ett 

flertal gånger utan att fördjupas ytterligare. Samverkansbegreppet är snarare ett begrepp som tas 

förgivet (Hörnemalm, 2008).  

I studien ”Samverkan på olycksplatsen - organisatoriska barriäreffekter” (Berlin och Carlström, 2009) 

ges betydelsen av begreppet samverkan som: ”(…) den mest intuitiva och enkla nämligen att verka 

tillsammans.” Ett annat sätt att uttrycka det är att handla gemensamt för ett visst syfte. Detta 

begrepp kan även anammas i detta arbete när det pratas om samverkan vid en insats ute på en 

olycksplats.  

Tittar vi djupare och pratar om samverkan i ett förebyggande/föreberedande skede samt efter 

att en olycka inträffat skulle begreppet samverkan kunna definieras på ett annat sätt. I 

doktorsavhandlingen ”Samverkan är ett magiskt ord” definieras begreppet som: ”Ett samspel som 

både inbegriper organisationer och individer/individuella representanter, där en fastare och mer varaktig 

relation över organisatoriska gränser etablerats och formaliserats för att uppnå ett överenskommet syfte.” 

(Hörnemalm, 2008: s. 1). Detta får ses som en bättre definition när vi pratar om samverkan 

som inte sker vid en insats ute på en akut olycksplats, utan som sker i ett 

förebyggande/förberedande syfte och efter att en insats har avslutats. 
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5.2 Olyckan i Forserum 

På kvällen den 3:e oktober, 2007, upptäckte arbetarna på en skumplastfabrik i Forserum 

(Nässjö, Småland) att det luktade bränt gummi. En stund senare upptäcktes en brand i en 

torkmaskin, byggnaden evakuerades och räddningstjänst tillkallades. Räddningstjänsten 

misslyckades med att släcka branden och giftig rök rörde sig in över samhället. Samtidigt 

riskerade kontaminerat släckvatten att läcka ut i ett närliggande vattendrag.  

När olyckan hade nått detta skede blev flera andra organisationer involverade i 

räddningsarbetet. Tillsammans bildade individer som arbetade för olika organisationer som 

räddningstjänsten, Nässjö kommun, polisen, olika lokala och regionala förvaltningar, 

volontärer och politiker en kärna i det nätverk som bildades för att få kontroll på olyckan och 

begränsa konsekvenserna av den.  

Denna olycka låg till grund för en studie, ”Groups and Key Agents in Emergency Response Systems” 

(Uhr, 2009), som analyserade det nätverk som bildades vid olyckan, vilka kontaktvägar som 

fanns inom nätverket samt vilken viktighetsgrad kontaktvägarna hade för olyckans utgång. Trots 

att officiella organisationer som stod högt upp i hierarkin ingick i nätverket, visade det sig att 

nätverket fungerade utan någon förutbestämd struktur eller att någon samordningsledning från 

en högre nivå fanns. Den ansvariga räddningsledaren hade heller ingen formell högre 

rangordning än de andra aktörerna som agerade inom nätverket. Samordningen som uppstod 

var vidare både uppdelad, distribuerad och även anpassad just för den aktuella situationen. 

Trots detta ansåg majoriteten av aktörerna att samverkan mellan varandra var lyckad och 

framgångsrik. 

I denna studie kunde hela 67 olika aktörer/individer identifieras i nätverket och hela 379 

kontakter togs mellan dessa aktörer/individer. I Figur 3 visas hur nätverket var uppbyggt och 

vilka kontakter som togs mellan varandra. Storleken på cirklarna ger en bild av hur många 

individer inom den aktuella organisationen som var inblandade. Siffrorna på länkarna mellan 

cirklarna visar på hur många kontakter som togs mellan organisationerna och siffrorna inom 

parantes visar på hur många kontakter som togs mellan individer inom den aktuella 

organisationen. 
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Figur 3 - Kontaktnätverk mellan aktörer i Olyckan i Forserum (Uhr, 2009) 

Detta ger en bild av hur en ganska liten händelse kan ställa till med rätt stora problem och hota 

miljön, samtidigt som ett ganska stort och komplext nätverk måste bildas för att förhindra 

oönskade konsekvenser. Även om kontakterna har olika viktighetsgrad, kan ändå slutsatsen 

dras att en god samverkan är mycket viktigt för att ett nybildat nätverk ska kunna fungera på ett 

tillfredställande sätt vid en olycka. 
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6 Luleå och Haparanda räddningstjänst 

6.1 Organisation 

Luleås räddningstjänst är den större organisationen och består av två heltidsstationer, en i 

centrala Luleå och en i Gammelstad, samt en deltidsstation i Råneå. Varje station består av flera 

skiftlag som består av 1 styrkeledare + 4 st brandmän (Räddningstjänsten Luleå, 2009). Vidare 

finns inom räddningstjänsten även räddningsvärn i skärgården och i Klöverträsk. För att se hur 

hela organisationsstrukturen är uppbyggd, se Bilaga 2 – Luleå räddningstjänsts 

organisationsschema. 

Haparanda räddningstjänst består av två deltidsstationer, en i Haparanda och en i Karungi 

(Räddningstjänsten Haparanda, 2011). Vid stationen i Haparanda finns det dock en 

insatsledare på heltid. Inom deras räddningstjänst finns även ett räddningsvärn i Seskarö. För 

att se hela Haparandas organisationsstruktur ser ut, se Bilaga 3 – Haparanda räddningstjänsts 

organisationsschema. 

På SOS larmcentral i Luleå sitter ett inre befäl. Det inre befälet fungerar som en bakre ledning 

och kan agera som räddningsledare initialt både i Luleå och i Haparanda. 

En kommun är bland annat uppbyggd av en politisk organisation som består av nämnder. Hur 

nämnderna ser ut, hur många de är och vilka ansvarsområden de har inom kommunen är 

något som kommunerna själva bestämmer (Kjellberg och Sandström, 2005). Det kan alltså 

finnas en nämnd som ansvarar för räddning och en annan som ansvarar för miljö. 

Utvecklingen av nämnderna i Sverige går dock mot att det blir färre nämnder med ett större 

ansvarsområde, till exempel kan samma nämnd ansvara för både miljö och räddning. Detta kan 

vara positivt från den synpunkten att samverkan främjas mellan parterna, men negativt från den 

synpunkten att samma nämnd både ska ansvara för tillsyn och drift över en anläggning. 

I Luleå ligger räddningstjänsten under räddningsnämndens ansvar (Luleå kommun, 2009) och i 

Haparanda direkt under kommunstyrelsen (Räddningstjänsten Haparanda, 2011). 
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6.2 Handlingsprogram, vad står det om samverkan och miljö? 

6.2.1 Luleås handlingsprogram för räddningstjänst 

I inledningen av Luleå kommuns handlingsprogram för räddningstjänst står detta skrivet: 

”Programmet anger även räddningstjänstens förmåga att i samverkan genomföra räddningsinsatser.” 

(Räddningstjänsten Luleå, 2009: s. 2). Det framgår redan i inledningen av programmet att 

räddningstjänsten ska samverka med andra aktörer och därmed också att det är något som är 

viktigt för att få verksamheten att fungera på bästa möjliga sätt. Dock finns det inte någon 

definition av samverkan, med vilka parter samverkan kan ske och hur samverkan kan 

genomföras.  

I handlingsprogrammet kan det också läsas: ”Även om dessa olyckor (storolyckor) är ovanliga ska 

räddningstjänsten kunna påbörja en räddningsinsats även vid dessa tillfällen och i samverkan med andra 

organisationer även kunna hantera stora olyckor.” (Ibid. s.12). En av de möjliga storolyckor som 

identifierats i kommunen är ”Olycka med utsläpp av kemikalie till vattentäkt”, vilket Scenario 1 – 

Dieselläckage till älv kan orsaka. Åter igen stöter vi på begreppet samverkan, men inte heller här 

finner vi någon definition vad som menas med samverkan eller hur den ska genomföras. 

Däremot kan det utläsas att vid storolyckor ska samverkan ske med andra myndigheter, 

organisationer och förstärkande enheter från andra räddningstjänster. Detta är en väldigt bred 

definition på vilka aktörer som samverkan utvecklas med och ger inte någon specifik bild på 

vilka aktörer som verkligen blir aktuella. 

Vidare i handlingsprogrammet tas samverkande aktörer upp såsom polis och ambulans vid 

större olyckor och det listas flera aktörer som räddningstjänsten har samverkansavtal med. I 

samverkansavtalen finns det ett avtal som specifikt kan kopplas till miljöfrågor. Det är ett avtal 

mellan räddningstjänsten i Luleå och MSB som innebär att en av de sex nationella 

kemresursdepåerna finns i Luleå och kopplat till detta finns även en kemkoordinator. 

Det står en hel del om att samverkan ska ske i handlingsprogrammet, men det står mindre om 

förmågan att klara av olyckor som påverkar miljön. I handlingsprogrammet går Tabell 2 att 

finna. Tabellen visar ett av Luleå kommuns säkerhetsmål (S1) som ska uppnås genom att 

uppfylla prestationsmålen (P1-P8). Trots att säkerhetsmålet innefattar att skador på miljö ska 
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minimeras finns det inget prestationsmål som direkt inriktar sig på miljö. Detta kan styrka 

antagandet om att kunskapen om miljöpåverkan vid olyckor inte är särskilt stor.  

Tabell 2 - Luleå kommuns säkerhetsmål och prestationsmål i samband med bränder (Räddningstjänsten 

Luleå, 2009: s. 13) 

 S1: Skador på människor, egendom och miljö i samband med bränder ska minimeras. 
 P1: För Grupp 1-bebyggelse ska en räddningsinsats kunna påbörjas inom 10 min. 
 P2: För minst 90 % av hushållen ska en räddningsinsats kunna påbörjas inom 20 min. 
 P3: Utföra livräddning med rökdykare i bostadsbebyggelse. 
 P4: Utföra utvändig utrymning/livräddning från byggnad. 
 P5: Utföra invändig släckning av byggnad. 
 P6: Utföra släckning av brand i terräng. 
 P7: Utföra släckning vid brand i brandfarlig vätska. 
 P8: Utföra första hjälpen på skadade. 
 

6.2.2 Haparandas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 

I Haparandas handlingsprogram för räddningstjänst står det under rubriken verksamhetsmål: 

”För att uppnå bästa resultat ska räddningstjänsten och andra verksamheter i kommunen samverka i 

arbetet skydd mot olyckor. Erfarenheter från respektive verksamhet ska tas tillvara.” (Räddningstjänsten 

Haparanda, 2011: s. 6). Det menas att genom denna samverkan skapas förutsättningar för att 

bland annat effektivt kunna begränsa skador på människor, egendom och miljö, vilket visar att 

även i detta handlingsprogram är samverkan något som kan klassas som viktigt för att få 

verksamheten att fungera på bästa möjliga sätt. Det finns inte heller här någon definition på 

vad samverkan är eller hur den ska genomföras, däremot står det att samverkan ska ske med 

andra verksamheter i kommunen. I en liten kommun som Haparanda ger detta ett rätt tydligt 

budskap vilka verksamheter som skulle kunna omfattas då det antagligen inte finns allt för 

många verksamheter. 

Vidare har även Haparandas räddningstjänst samverkansavtal med andra aktörer, men inget av 

de avtalen innebär något som kan hjälpa räddningstjänsten specifikt när det gäller olyckor som 

påverkar miljön. 

I handlingsprogrammet kan det inte heller läsas om hur Haparanda räddningstjänsts förmåga är 

att klara av olyckor som påverkar miljön. Detta skulle kunna tolkas som att en sådan kunskap 
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inte finns och att de därför saknar en sådan förmåga. Däremot står det att olyckor ska utredas i 

skälig omfattning för att bland annat kunna effektivisera räddningsinsatserna. 
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7 Resultat av intervjuerna 

7.1 Förebyggande arbete och samverkan 

På Luleå räddningstjänst sker ingen större samverkan med andra aktörer i det miljömässiga 

förebyggande/förberedande skedet. Däremot upplevs det inte som ett problem att ta kontakt 

när det väl behövs vid en olycka. De upplever själva att de vet var och när de ska vända sig till 

annan aktör och till vilken de ska göra det, men att tillgängligheten inte alltid är den bästa. 

”Vi har, alltså med tekniska, det är ju minutoperativt, vi kan kalla in dem när som helst. Sen 
har vi ju haft massa sittningar med dem (…) man har bara snackat med varandra och vet 
vilka ansikten, men inte nå utbildningsmässigt utan så fort det är ett miljöärende så tar vi 
kontakt…” 

”Det är ju vi som åker på olyckorna och vi ska ju anmäla till miljökontor. Sen får vi inte 
alltid tag i dem, för de har ju ingen beredskap eller jour. De finns ju bara 8-17.” 

Många av landets miljökontor har inget journummer utanför kontorstid (Kjellberg och 

Sandström, 2005). Detta kan ses som en brist då en olycka kan ske när som helst på dygnet och 

detta kan i sin tur leda till att en mindre olycka som skett under natten eller helgdagar inte 

behöver komma i miljökontorets vetskap förrän nästa dag eller nästa vardag. 

På många räddningstjänster har miljöfrågor blivit ett aktuellt ämne och flera räddningstjänster 

arbetar mer aktivt med frågorna och vissa räddningstjänster har miljöcertifierat sig (Ibid.). På 

räddningstjänsten i Luleå har inte ämnet aktualiserats i någon större utsträckning, men 

stationerna har sopsortering och vid inköp av exempelvis skum så beslutades det vid den 

senaste upphandlingen att köpa in det skum som skulle vara bäst för miljön. Det finns ingen 

ansvarig som arbetar med miljöfrågor i det stora hela. Däremot finns det personer som arbetar 

med och ansvarar för frågor inom områdena ”farligt gods” och ”kemolyckor”, vilket kan 

relateras till vissa miljöfrågor.  

I Haparanda har räddningstjänsten, på egen persons initiativ, tagit kontakt med miljökontoret i 

kommunen för att få till en bra samverkan dem emellan. Räddningschefen och den 

miljöinspektör som har hand om miljöolyckor vet därför mycket väl vilka rutiner de har vid 

sådana olyckor. En gång har räddningstjänsten behövt ta kontakt med miljökontoret och då var 

det inga bekymmer. 
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”Faktiskt tog jag ganska tidigt kontakt med miljö i kommunen och det samarbetet hade väl 
kanske inte varit fullt ut tidigare. Då har vi sagt till alla mina räddningsledare att det finns 
en pärm i bilen, att vid typ miljöolyckor så ringer vi miljöinspektören” 

”Så en gång har vi haft kontakt och det funkade kanonbra!” 

Även om det finns ett bra samarbete vid miljöpåverkande olyckor så har inte samverkan 

utvecklats så mycket att den inbegriper den förebyggande delen. Kontakt tas, i likhet med Luleå, 

när olyckorna uppstår. Haparanda räddningstjänst ser dock en möjlighet till utveckling inom 

detta område, men vet inte riktigt hur de skulle kunna finansiera det eller på vilket sätt de 

skulle kunna genomföra det. 

”Ja men om du tittar till Haparanda kommun, då ser vi det här med att öka medvetenheten. 
Då kanske man skulle bolla tillbaka till miljökontoret och miljöinspektören kanske kommer 
hit någon gång och pratar om det här med miljö (…) och kolla utifrån vad vi har för risker 
här i kommunen (…)” 

”Alla sorters övningar är ju bra. Det är det faktiskt. Och just den här miljöbiten, det är ju en 
stor grej, så det är ju då hur man skulle lägga upp det?” 

Luleå räddningstjänst är även de positiva till fler övningar och menar att alla övningar är bra, 

men idag sker inga övningar specifikt mot miljöfrågor. Den övningsförmåga Luleås 

räddningstjänst har i dagsläget är minst 35 övningstimmar på fyra månader (140 övningstimmar 

på ett år) för en heltidsanställd brandman. De brandmän som är deltidsanställda ska ha minst 

50 övningstimmar under ett helt år (Räddningstjänsten Luleå, 2009). Den övningsförmåga 

Haparandas räddningstjänst förfogar över är minst 50 övningstimmar under ett år för all 

personal (deltidspersonal). De som agerar som räddningsledare ska emellertid ha, utöver dessa 

50 timmar, ytterligare 20 övningstimmar per år (Räddningstjänsten Haparanda, 2011).  

7.2 Inblandade aktörer och räddningstjänstens egen förmåga 

Under en insats kan flera olika aktörer bli inblandade, vilket har visats i avsnitt 5.2 och även 

märktes under intervjuerna. Den aktören som förknippas mest med miljöfrågor är den 

kommunala aktören miljökontoret, men därefter även tekniska förvaltningen som har hand om 

vatten och avlopp. Vidare finns det kontakt med SVEVIA när sanering krävs på vägverkets 

vägar. Vid större olyckor finns det även en miljörestvärdesledare i Skellefteå som kontakt kan 

tas med. Det finns åtta stycken miljörestvärdesledare i landet som har specialutbildning på 
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olyckor som ställer högre krav för att undvika bestående miljöskador (Alfredsson och Carlsson, 

2006). 

”Jo, då är det mest miljökontor och tekniska (förvaltningen) eller om det är SVEVIA på 
vägverkets vägar.” 

”Men då har vi en miljörestvärdesledare i Västerbotten. (…) Han har den mesta kunskapen i 
miljöärenden.” 

Även om inte det finns någon direkt förebyggande samverkan tillsammans med andra aktörer 

så finns det kontaktytor hos andra aktörer som kan nås när olyckan väl är framme. 

Kontaktytorna finns bland annat på grund av avtal emellan räddningstjänsterna och aktörerna. 

Även Haparanda räddningstjänst uppger att det finns ett antal kontaktpersoner inom 

kommunens olika avdelningar som de kan ta kontakt med i fall det skulle behövas. Då 

kommunen är relativt liten känner många av personerna till varandra sedan innan. 

”Det finns ju ett nätverk mellan alla de här kontaktytorna vi har. Vi har ju avtal med, på 
det sättet ett nätverk. Räddningsledaren vet vad som gäller.” 

”Om vi tittar till kommunen så har vi kontaktpersoner i alla avdelningar, så det är inga 
bekymmer att få tag på rätt personer. (…) Haparanda är inte så stort, så vi känner ju de 
flesta” 

Haparanda räddningstjänst uttrycker att det inte finns en allt för hög nivå av kunskap om 

olyckor och dess miljöpåverkan.  

”Vad ska jag säga, kunskapsnivån är den man har fått lära sig på skolor och det man läser 
sig till då. Just det här med miljö är ju väldigt svårt egentligen” 

Vid en insats tycker räddningstjänsterna att de absolut borde veta att en olycka påverkar miljön. 

Då nästan alla olyckor påverkar miljön, mer eller mindre, kan det ändå vara svårt att veta när en 

olycka är tillräckligt allvarlig för att bedöma att den påverkar miljön. 

”Att det påverkar, absolut! (…) Sen är det att ta reda på det, där finns det ju andra aktörer 
som är bättre.” 

För att bedöma hur miljöpåverkan kan ske finns det ändå några verktyg om räddningstjänsten 

kan använda sig av vid akuta insatser. Ett av verktygen är RIB (Integrerat Beslutsstöd för skydd mot 
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olyckor) som är ett simuleringsprogram för att exempelvis kunna räkna ut hur en viss kemikalie 

beter sig i olika förhållanden. 

”Vi har RIB (…). Om det är morän, sand eller lera så har vi simuleringsprogram som vi kan 
titta i och det är RIB”  

7.3 Överlämning och återkoppling 

När räddningstjänsten är klar med sitt arbete ute på olycksplatsen är det andra aktörer som tar 

vid för att sköta efterarbetet av olyckan. Räddningstjänsten i Luleå uppfattar det inte som några 

problem att veta, för egen del, när räddningstjänst ska avslutas. Däremot är det väl medvetna 

om att det också blir en kostnadsfråga och diskussioner måste föras med andra aktörer innan de 

avslutar sin insats. Det uppges att det är vid en räddningsinsats avslutning som den största 

kontakten tas mellan räddningstjänst och miljökontor.  

”Alltså, om vi gör ett överlämnande, då är vi klara. (…) så ska det vara ekonomiskt 
försvarbart också, att man gör en sådan sak, men det får man ju alltid bolla med dem. (…) 
Det är vårt så länge det är en dynamisk olycka. Från att räddningstjänst avslutas, det är då 
vi har den stora kontakten med miljökontor om vad som egentligen ska göras.” 

Räddningstjänsten i Haparanda upplever det inte heller som något problem, för egen del, när 

de kan avsluta räddningstjänst. Däremot upplever de att det kan uppkomma problem i 

efterarbetet när de väl har avslutat och andra aktörer ska ta vid. Främst på grund av 

kostnaderna och om det är någon som vill ta över olyckan. Vid en olycka som påverkar miljön 

tycker Haparanda räddningstjänst att de ska lämna över till miljökontor som sedan i sin tur får 

lämna över till den aktör som sedan äger själva olyckan och ska sköta efterarbetet. 

”Det som kan vara förknippat med problem egentligen är ju det; Vem ska ta tag i biten? 
Vems är ansvaret? (…) Jag ser det ju inte som något bekymmer från min sida. Har jag gjort 
mitt, allt det jag kan, att jag har gjort den här räddningstjänstbiten och alltihop, så ringer jag 
då till miljö och lämnar över det åt dem. (…) 

”Det här med miljökontoret då, om jag lämnar över till dem. Vad händer då om de inte 
tycker det är deras? (…) Då kan jag tänka mig det jag sa tidigare, vill de ta över? På grund ut 
av det här med kostnader och alltihop.” 

Vid Luleås räddningstjänst sker det efter en olycka alltid någon typ av återkoppling. Hur 

återkopplingen bearbetas är dock oklart och återkopplingen som sker är oftast till en person 
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och mer av typen; ”det här hände sen” för att få ett avslut på insatsen. Vidare har ingen 

utvärdering gjorts på hur insatsen utförts av någon annan instans än räddningstjänsten själva, 

däremot kännetecknar den återkopplingen mer om hur de har agerat rent arbetsmässigt och 

mycket sällan förs diskussion över vad som kunde gjorts annorlunda för att minska 

miljöpåverkan av insatsen.  

En insatsrapport ska skrivas efter varje ärende som räddningstjänsten ryckt ut på. Detta kan 

också ses som en slags återkoppling och i insatsrapporten finns det bland annat en del som 

handlar om hur en olycka har påverkat miljön (SRV, 2007) 

”Återkopplingen, det är ju den som äger ärendet. Antingen är det räddningsledaren, 
styrkeledaren, inre befäl eller jag som restvärdesledare som blir återkopplade. Sen finns det ju 
det som står i insatsrapporten (…)”  

”Jag har då aldrig varit med om att miljökontoret har gjort någon bedömning på vårt arbete.” 

”Det tror jag man inte tänker på, men däremot hur man har gjort rent operativt. Man är 
fokuserad på att utföra med de resurser man har. Sen kan det ju vara fel rent miljömässigt.” 

Räddningstjänsten i Haparanda tror att återkopplingen, mellan aktörerna, efter en olycka 

kommer fungera väldigt bra på grund av den goda kontakten som finns mellan 

räddningschefen och miljöinspektören i kommunen. 

”Det jag kan säga såhär om man tittar till räddningstjänsten, miljökontoret och säger; vad 
händer sen? Det tror jag faktiskt kommer fungera jättebra eftersom vi har inlett det här nya 
samarbetet.” 

I Haparandas handlingsprogram för räddningstjänst står det också att kommunen skall i skälig 

omfattning utreda en olycka efter en räddningsinsats. 

7.4 Scenario 1 – Dieselläckage till älv 

Luleå ligger under genomsnittet i riket i antalet utsläpp av farliga ämnen (vilket inte enbart är 

oljeutsläpp) per invånare och år. I Luleå har det under åren 2005‐2007 skett 0,16 utsläpp per 1 

000 invånare och år medan jämförelsetalet för riket ligger på 0,23 utsläpp per 1 000 invånare 

och år (Luleå Räddningstjänst, 2009). Det fiktiva scenariot som skapats är därför något som 

Luleås räddningstjänst knappt har någon erfarenhet av. 
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Beredskapsplaner för sådana här typer av olyckor finns inte, utan istället hänvisar 

räddningstjänsten till vattenverket som har det.  

”Vi har inga beredskapsplaner, däremot har vårt vattenverk det. (…) Vart våra vattentäkter 
är i kommunen. Till exempel är det en vattentäkt i Gäddviken som kommer påverkas också 
genom att det ligger efter älven.” 

Räddningstjänsten säger att de inte vet hur de ska hantera en sådan här olycka till fullo, men att 

kontakt tas med andra aktörer som har bättre kunskap inom området om vad som behöver 

prioriteras eller skyddas. Till exempel är tekniska förvaltningen den instans inom kommunen 

som ansvarar för att vattenkvalitén är som den ska i kommunen och de har mer kunskap inom 

detta område än vad räddningstjänsten har. 

”Däremot finns det ju inom tekniska, som har hand om vatten, hur man ska hantera det.” 

”Ja, de är som ett bollplank. Att kunna bolla de olika uppgifterna, med den kunskapen som 
inte vi har, så vi kan tillföra den i själva räddningsarbetet.” 

Styrkan som rycker ut prioriterar i första hand att stoppa läckan för att få en statisk situation. 

Räddningsledaren på olycksplatsen kommunicerar med antingen ett inre befäl eller 

räddningschef i beredskap som fungerar som en bakre ledning vid en större olycka och de är 

också de som tar kontakt med de andra aktörerna som kan bli involverade. 

”Får vi en sådan där större olycka, ett större utsläpp, kommer vår räddningschef i beredskap 
kontaktas. Då är det han som tar kontakt med de här olika kontaktytorna, eller vårt inre 
befäl som sitter dygnet runt här.” 

När räddningstjänsten lyckats få olyckan statisk har kommunen ett stort ansvar eftersom det är 

de som ansvarar för vattnet där olyckan inträffade. Räddningstjänsten hjälper till att sanera tills 

det är tillfredställande, men här kan meningsskiljaktigheter uppstå då räddningstjänst och 

miljökontor inte alltid har samma uppfattning. Denna meningsskiljaktighet handlar till stor del 

om kostnader för olyckan och vem som ska bära dem i jämförelse med hur stor miljöpåverkan 

som faktiskt uppstår. Kort och gott: till vilket pris och hur långt är det värt att sanera?  

”Då är det kommunen som har ett stort ansvar. Sanera tills det inte går att sanera något mer 
och att det är försvarbart ekonomiskt.” 

”Då måste vi ha kontakt med miljökontor och de har den kunskapen. (…) En bedömning helt 
enkelt, sen kanske vi inte har samma uppfattning.” 
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”Många gånger, det är från båda håll. Vi är i vårt spår och de i sitt spår och det är inte 
säkert att de här spåren möts utan friktion. (…) Det är inte ekonomisk försvarbart att göra en 
jättestor sak utav en, det vi kanske anser är en liten sak, men som de tycker är större. Sen är 
det frågan: Vem ska bära kostnaderna för det? För miljökontoret åtar sig inga kostnader för 
saneringsarbetet”  

En återkoppling av en sådan här olycka skulle absolut ske på något vis, men då olyckan är fiktiv 

och räddningstjänsten inte har någon erfarenhet av denna typ av större olycka är det svårt att 

sätta sig in i hur återkopplingen skulle kunna se ut. 

”Vi har ju inte haft det, det är ju en högst hypotetisk fråga, men det tror jag faktiskt att det 
skulle bli, absolut.” 

7.5 Scenario 2 – Brand i avfallsupplag 

Deponier är något som kan kallas riskobjekt i kommunerna och en olycka vid en deponi kan 

drabba miljön märkbart negativt. Luleå räddningstjänst har ingen beredskapsplan när det gäller 

Sunderby avfallsanläggning. Däremot har de kontakt med dem när det är något extra, till 

exempel däck, som ska destrueras hanteras vid anläggningen. 

”Jag tror inte vi har någon beredskapsplan när vi åker ut operativt. Det enda vi vet är att de 
tuggar ganska mycket däck där ute (riskbild finns). Då får vi reda på det att: nu är det på 
gång, för det är ju enorma mängder och då får vi reda på det.” 

Vid frågan om hur räddningstjänsten skulle kunna minska miljöpåverkan av en sådan här 

olycka kommer ett ämne upp som handlar om huruvida en brand kan låtas brinna ut istället för 

att släcka branden och riskera att släckvatten förorenar mark, natur och dagvatten.  För 

räddningstjänsten del upplevs det att det kan vara svårt att motivera varför de inte släcker en 

brand. Det bästa de kan tänka sig göra vid en sådan här olycka är att frilägga brandhärden med 

maskiner så de kan komma åt enbart själva brandhärden och utgå därifrån. På det viset försöker 

räddningstjänsten alltid arbeta ur ett operativt synsätt. 

”Många gånger kan det vara bättre att låta det brinna upp än att det ska bli en massa skit 
kvar, men det ser ju inte så bra ut. Där är det, vilket ställningstagande ska du ta? (…) Det är 
ju en sak att det ser svart och jäkligt ut när det brinner, men det är mindre påverkan på 
miljön än att vi släcker och släckvatten far ut i dagvattensystem eller i vattendrag. Det kan 
vara svårt att försvara/motivera att bara låta det brinna” 

”Det bästa är ju att frilägga, de kan ju lämpa undan där det brinner med lastmaskiner.” 
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Vidare finns inte kunskapen inom organisationen hur denna olycka kan påverka miljön utan 

det hänvisas till andra som ska ha den kunskapen och räddningstjänsten ska kontakta dessa 

aktörer. Miljötänkandet finns ändå med i bakhuvudet hela tiden under en räddningsinsats och 

minimering av påverkan på miljön är av intresse, men den egna kunskapen om hur en insats 

påverkar miljön finns inte.  

”Själva miljöpåverkan, på andra saker som reningsverken, där har vi inte kunskapen. 
Däremot ska vi ju meddela det till dem så de kanske kan stoppa inflödet så att det inte slår 
ut hela reningsverkets reningssystem.” 

”Jag tror vi tänker i de banorna i alla fall. (…) Däremot, vi mäter ju aldrig hur mycket smuts 
och kemikalier som far ut och sådant där.” 

Under denna insats medverkar en del andra aktörer, framförallt behöver räddningstjänsten 

hjälp med maskiner av andra aktörer så att de kan komma åt brandhärden.  

”Entreprenörer med maskiner, vi har inte de resurserna. (…) Så det är entreprenörer som vi 
får anlita då.” 

Efter denna insats lämnar räddningstjänsten över till ägareinnehavaren som får ta hand om 

restarbete. En återkoppling sker sedan på den genomförda insatsen med framförallt de som 

medverkade på plats. De medger att de är rätt dåliga på att kritisera sig själva, samtidigt anses 

det att fås ingen återkoppling på hur olyckan och insatsen påverkade miljön är det svårt att lära 

sig till nästa gång om något ska göras annorlunda. 

”(…) har vi återkoppling på det gänget som har jobbat. Och är det riktigt stora olyckor då går 
vi igenom med alla olika lagen så att alla vet vad som har hänt. Och återkopplingen att 
tänka om vi kunde gjort något annat. (…) Däremot om man ska vara riktigt ärlig så är vi ju 
kanske inte jätteduktiga på att kritisera oss själva”. 

”Ja, det är ju det enda sättet vi har för att lära oss. (…) Det är att få återkoppling på hur det 

påverkar miljön och så länge vi inte får det någonting, då har vi ju aldrig gjort något fel.” 

7.6 Scenario 3 – Brand på IKEA i Haparanda 

Haparanda och Torneå brukar kallas tvillingstäder och är mer eller mindre som en stad om det 

inte vore för att det finns en landsgräns dem emellan. De har på grund av detta en tät 

samverkan mellan räddningstjänsterna och kommunerna. Vid alla typer av brandlarm på IKEA 

dras både Haparanda och Torneå räddningstjänst automatiskt. Samverkan mellan de båda 



 

30 
 

 

kommunerna har pågått under en längre tid och faller mycket väl ut. Några påtagliga problem i 

denna samverkan är därför svåra att identifiera.   

”Vi har ju ett samverkansavtal med Torneå och vi åker ju dit och de hit. (…) så att vid att 
typer med IKEA, då kommer de hit automatiskt.” 

”Det ser jag inte heller som något problem egentligen. (…) Om vi pratar Haparanda-Torneå, 
det finns ju en gräns, men den finns ju inte där utan det samarbetas på alla plan.” 

Vid frågan om hur en sådan här olycka skulle kunna påverka miljön framkom det först att 

olyckan inte tycktes vara av en sådan karaktär att den kunde påverka miljön särskilt mycket.  

”Jag tror inte det skulle påverka miljön så himla mycket” 

När diskussionen sedan fortsatte kring miljöproblem som kunde uppstå kom det ändå fram att 

släckvatten kunde vara ett problem eftersom det far ner i dagvattnet vilket kan påverka hela 

kommunen. 

”Släckvattnet, det far ju ner i dagvattnet, ja det är ju sot där. (…) Men om man tittar till vad 
som finns där inne så är det väldigt mycket som kan brinna. Det är ju papper och 
skumgummi (…). Problemet är ju då släckvattnet. Det far ju ner i dagvattnet.” 

Aktörsmässigt hade ändå miljökontoret blivit inblandat och övriga aktörer, som exempelvis 

vattenverket, för att hjälpa till att förhindra att olyckan gör mer skada på miljön än vad den 

redan åstadkommit. Vidare blir även en hel del andra aktörer inblandade vid en sådan här 

komplex olycka och i en pärm i bilen finns det nummer till andra aktörer. Detta gör att det blir 

enkelt för räddningstjänsten att få tag på externa aktörer som de kan tänkas behöva få hjälp av. 

”I det här fallet hade jag ringt miljökontoret, jag hade ringt chefen för vattenverket och om 
man säger alla berörda parter utifrån miljöbiten blir inkallade. Och det hade också skett med 
automatik” 

”Som jag sa, vi har ju i bilen en pärm med externa aktörer (…) som vi kan ringa in, det är 
alltifrån slamsug till baklastare och grävmaskiner (…).” 

I likhet med Scenario 2 – Brand i avfallsupplag, så kom diskussionen upp om huruvida 

räddningstjänsten kan låta det brinna jämfört med att släcka. Till skillnad från Luleå 

räddningstjänst tycker inte Haparanda räddningstjänst det är några problem att låta det brinna 
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om det skulle behövas. Motiverar räddningstjänsten sitt agerande på ett bra sätt tror 

räddningstjänsten också att omgivningen accepterar agerandet. 

”Beroende på vilken typ av brand det är, så tycker jag att många gånger är det bättre; Låt det 
brinna! (…) Om du säger media och alltihopa, förklarar du bara på ett bra sätt; vi gör det 
här därför att och så vidare, så tror jag att de köper det.” 

Denna olycka skulle räddningstjänsten lämna över till IKEA efter avslutad insats. Det skrivs då 

ett formellt övergångspapper som visar på att räddningstjänsten avslutat sitt uppdrag och 

lämnat över till annan part. 

”Efter avslutad insats så skulle vi ju lämna över till IKEA och då skriver vi då som ett 
överlämningpapper.” 

Under insatsens pågående skede tror också Haparanda räddningstjänst att samarbetet med 

IKEA hade fungerat på ett tillfredsställande sätt eftersom det redan finns en god inblick i hur 

IKEAs organisation fungerar. 

”Det hade varit, tror jag, ett ganska bra samarbete. (…) Samarbetet med dem hade ju varit 
dels med varuhuschefen, fastighetskillen och säkerhetstjejen i första hand.” 

Efter olyckan uppkommer en hel del avfall som måste tas om hand. Under insatsen samlar 

därför maskiner ihop material som slängs ihop i olika högar. Högarna sorteras så gott det går 

för att det på enklast vis ska hamna rätt vid deponering av materialet. 

”Nej, om du tänker det vi måste plocka bort. Vi säger plåtar, så tar vi dit en grävmaskin och 
då läggs det ihop i högar. Det läggs ju inte huller om buller utan det läggs ju i olika högar. 
Visst blir det ganska många högar men..” 
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8 Diskussion och slutsats 

Detta avsnitt ämnar diskutera vilka slutsatser som kan dras av det som framkommit under 

arbetets gång utifrån den huvudfråga och de delfrågor som ställdes i inledningen av arbetet.  

Vidare kommer några förslag på utvecklingsområden att föreslås och felkällor att diskuteras. 

- Hur påverkar olyckor och dess insatser miljön? 

Det visade sig att nästan alla olyckor påverkar miljön mer eller mindre på ett negativt sätt. De 

fiktiva scenarior som skapades visade på att även vanliga olyckor kan få negativa konsekvenser 

för miljön och att det finns en hel del att ha i åtanke under en insats. 

Även om det framkommit att nästan alla olyckor påverkar miljön saknas det fortfarande mycket 

kunskap inom området. Idag finns ingen större kunskap om hur en viss metod vid en insats 

påverkar miljön och hur andra alternativ påverkar miljön. Eftersom denna fråga är 

grundläggande för att kunna skapa förändring (skulle det inte finnas någon miljöpåverkan 

skulle det inte behövas ta hänsyn till det vid insatser heller) måste denna fråga utredas mer. För 

att räddningstjänsten ska förstå hur olyckor påverkar miljön och hur de själva kan förvärra (eller 

förbättra) konsekvenserna i och med sina metoder vid insatser måste det finnas något konkret 

att ta på. 

Räddningstjänsten måste dock ta eget ansvar och visa intresse för hur de påverkar miljön och 

inte enbart invänta fakta från annat håll. 

-  Vad står det i lagstiftningen om samverkan och miljö? 

I lagstiftningen kan läsas många tänkvärda saker om både samverkan och miljö. Problematiken 

är att det går att tolka lagen på många olika sätt och lagstiftningen är rätt diffus. Trots det kan 

lagen användas för att göra påtryckningar på organisationer och verksamheter.  

Räddningstjänsterna är duktiga på LSO, men har troligen mindre kunskap om Miljöbalken. I 

Miljöbalken står det att verksamheter ska skaffa sig nödvändig kunskap om hur deras 

verksamhet påverkar miljön samt använda bästa möjliga teknik vid åtgärder för att skydda 

miljön. Jag ställer mig tveksam till om detta verkligen genomförs i alla lägen. 
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Eslövs miljöavdelning anmälde Räddningstjänsten Syd för att de förorenat dagvattnet efter en 

insats. Detta ledde inte till någon fällande dom trots att Räddningstjänsten säkerligen kunde 

använt alternativa metoder och minskat miljöpåverkan. För att tvinga räddningstjänster att 

tänkta på miljöfrågor i samband med olyckor och deras egna insatser är det bra att sådana här 

anmälningar görs. Fällande domar skulle emellertid krävas för att få fram praxis som visar vad 

som är rimligt för räddningstjänsterna att kunna om miljökonsekvenser. Finns inga fällande 

domarna blir praxis att räddningstjänsterna inte gör något fel och att de kan fortsätta som de 

alltid gjort. 

- Hur samverkar räddningstjänsten med andra aktörer i det förebyggande området? 

I det förebyggande arbetet kan samverkan mellan aktörerna utvecklas mycket då det idag, näst 

intill, inte finns någon samverkan alls på det stadiet. Det är naturligtvis mycket enkelt att säga 

att samverkan mellan aktörer borde utvecklas, men det är betydligt svårare att genomföra det, 

vilket också de båda räddningstjänsterna uttryckte. För att en utveckling ska komma till stånd 

krävs en vilja och en drivkraft. Hur finner vi då denna drivkraft? 

Drivkraften kan vara något så enkelt som att det är en person som vågar ta tag i saken, men det 

krävs också att det finns stöd från ledningen inom organisationen. I Haparanda finns ett bra 

exempel på drivkraft när räddningschefen i kommunen helt enkelt ringde miljökontoret för att 

få till ett samarbete med dem. I en liten kommun fungerar detta mycket bra då det inte är 

särskilt många personer som blir inblandade utan samverkan sker mer eller mindre mellan två 

personer och ibland behöver det inte vara svårare än så. För en bredare samverkan krävs det 

dock att flera personer blir inblandade och kommunen kanske även de måste ge sitt stöd. Trots 

allt har både miljökontoret (eller någon annan aktör inom kommunen) sina arbetsuppgifter och 

räddningstjänstens sina och tid och resurser måste ges för en sådan här samverkansform. 

I större organisationer kan förändringar vara mer trögflytande och det tar längre tid innan det 

faktiskt händer något. Alla tycker det låter som en bra idé, men det finns ingen som har tid eller 

lust att utveckla området. Det kan lätt bli mycket snack och lite verkstad, det vill säga att även 

om många tankar och idéer finns så händer det inget konkret. Jag skulle därför vilja föreslå att 

det inom räddningstjänsten borde finnas en person som ansvarar för miljöfrågor. Denna person 

kan då ha som arbetsuppgift (helt eller delvis) att se över hur verksamheten påverkar miljön, 
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både operativt och ”på stationen”, och hur detta område kan utvecklas. Detta skulle leda till att 

mer fokus läggs på miljön och fler inom organisationen har möjlighet att få upp ögonen för hur 

miljön faktiskt kan påverkas vid insatser, men även vid det dagliga arbetet på stationen. 

När någon inom organisationen får ett ansvarsområde vet också resten av organisationen vem 

kontakt ska tas med när det gäller frågor inom det området. Att någon ansvarar för ett område 

visar att organisationen anser att det området är viktigt. 

Desto tidigare i processen samverkan existerar desto större sannolikhet att insatser vid olyckor 

som påverkar miljön blir lyckade, ur både räddningstjänstperspektivet och miljöperspektivet. 

- Hur samverkar räddningstjänsten med andra aktörer under en insats? 

Under insatsen uppgav båda räddningstjänsterna att samverkan fungerade bra. Efter kontakt 

med miljökontoren i de berörda kommunerna där enbart frågan om hur de uppfattade 

samverkan med räddningstjänsten ställdes, uppgavs att inte heller de uppfattade samverkan som 

något problem. Samverkan var heller inget problem vid olycka i Forserum. Detta är naturligtvis 

mycket positivt då det är av stor vikt att det under en insats klaffar mellan aktörer. Varför det 

fungerar så bra kan bero på att alla som medverkar vid en insats vill göra allt de kan för att 

minimera konsekvenserna av olyckan. Under en insats finns inte mycket tid att spela på då 

åtgärder måste sättas in omedelbart, varken miljökontor, räddningstjänst eller andra aktörer har 

tid att diskutera alternativa åtgärder. 

Om det inte upplevs som något problem med samverkan under insats, varför är det då viktigt 

att utveckla en bra samverkan i det förebyggande skedet? 

Jag skulle vilja säga att svaret på den frågan är att utveckling aldrig är fel. Idag finns det en 

fungerande samverkan vid insatserna, men genom att utveckla samverkan i det förebyggande 

arbetet tror jag att flera olyckor skulle kunna begränsas i ett tidigare skede och samverkan vid 

insatserna skulle ytterligare kunna effektiviseras. Idag har det inte heller skett någon olycka, 

inom räddningstjänsterna, som har haft betydande skador på miljön till följd. Samverkan 

mellan aktörer under en insats har därför inte riktigt satts på prov. Skulle det fungera lika bra 

vid en större insats? Den frågan är naturligtvis svår att svara på, men finns det en bra grund att 

stå på är sannolikheten större att det kommer fungera på ett tillfredställande sätt för alla parter. 



 

35 
 

 

Vid olyckan i Forserum visualiserades det hur många aktörer som blir inblandade vid en olycka. 

Vikten av att lära känna varandra innan ett sådant nätverk måste skapas tror jag är stor. Det gör 

att det, rimligtvis, blir enklare av att veta vilka och vem kontakt bör etableras med. Både på det 

organisatoriska och på det personliga planet. Detta torde också göra att ett nätverk kan skapas 

snabbare och kanske också effektivisera en insats. 

- Är överlämningen av en insats förknippad med några problem? 

Det kan förknippas med vissa svårigheter vid avslutandet av en räddningsinsats och 

överlämningen av densamma till en annan aktör. Räddningstjänsterna tycker inte att det är 

några problem för deras egen del att veta när de ska avsluta sin räddningstjänst, så långt allt väl. 

Däremot kan det vara knepigt med övergången och vem som ska bära ansvaret efter att 

räddningstjänsten har gjort sitt. Vem har ansvaret? Vem bär kostnaderna? Här finns det också 

utvecklingspotential. Kan en bredare samverkan från grunden göra att denna bit blir enklare? 

Räddningstjänsterna säger sig själva stå väldigt långt ifrån tänket som exempelvis miljökontoret 

har. De menar på att de enbart tänker på miljön, men inte vad kostnaderna blir. Skapas en 

förståelse för varandras arbete och hur kostnader till exempel drabbar räddningstjänsterna kan 

en överlämning gå smidigare till. Haparandas räddningstjänst vill till exempel kunna lämna 

över vissa olyckor till miljökontoret som sedan får gå vidare med ärendet, vilket kan vara ett 

rimligt alternativ, men då måste även miljökontoret vara medveten om detta. 

Luleås räddningstjänst säger att den allra största kontakten har de med miljökontoret när 

räddningsinsatsen avslutas. Är det rimligt att det är så? Borde inte miljökontoret, som ändå är 

mer expert på området miljö, kunna bli mer involverade tidigare? Det borde kunna leda till en 

effektivare insats och att det sedan enklare blir att avsluta räddningstjänst och lämna över till en 

annan aktör. 

Ytterligare ett problem med överlämnandet av en insats är att den normalt sett brukar ske när 

olycka är statisk. Vid olyckor som påverkar miljön kan insatsen pågå under en längre tid och 

den behöver inte bli statisk på samma sätt som andra olyckor. Akuta åtgärder är inte det som 

behövs utan mer långsiktiga. Bedömningen av när räddningstjänsten har gjort tillräckligt kan 

därför ifrågasättas och andra aktörer tycker inte att det är deras ansvar att ta över. Särskilt inte 

om det kostar. Till exempel, hur länge ska räddningstjänsten hålla på och sanera ett oljeutsläpp? 
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När är det tillräckligt sanerat för att räddningstjänsten ska kunna lämna över till nästa part och 

vems ansvar är det? 

Även om överlämningen inte upplevs som några större problem för räddningstjänsterna måste 

ändå ansvarsrollerna, både på det operativa och på det ekonomiska planet, tydliggöras. 

- Hur samverkar räddningstjänsten med andra aktörer efter en insats? 

Efter en insats är det åter igen knappt någon samverkan alls. Den samverkan som sker efter en 

insats är att någon kan ta kontakt med räddningstjänsten för att se hur/om de har åtgärdat en 

olycka.  

Vid normalstora olyckor brukar en återkoppling ske i de olika skiftlagen på stationerna. Ofta 

ses det till det rent operativa hur de tyckte att det gick, men Luleås räddningstjänst medgav att 

de var rätt dåliga på att ge sig själva kritik. De sa även att någon annan aktör aldrig har 

utvärderat deras insats och de har aldrig fått någon återkoppling på hur en olycka och dess 

insats påverkat miljön. 

En återkoppling av en olycka kan bidra med mycket kunskap. Oftast sitter en grupp inne med 

olika kunskaper och funderingar. Det är viktigt vid en återkoppling att inte bara nöja sig med 

att det gick bra, utan fundera på alternativa vägar och vad som faktiskt kunde göras 

annorlunda. Det kan vara svårt för en homogen grupp att utveckla sådana tankar, ofta arbetas 

det efter ett inrutat mönster som alltid har fungerat. Då kan det vara bra om någon annan aktör 

kan komma in och utveckla de här tankarna. Det är då viktigt att inte enbart utvärdera det som 

har gått mindre bra utan även vad som har gått bra. 

Räddningstjänsten välkomnar en återkoppling på hur en olycka och dess insats har påverkat 

miljön. De menar att så länge de inte får någon sådan återkoppling har de heller inte gjort 

något fel och det är svårt att ändra sina metoder. 

Åter igen kommer vi till problemet att det saknas kunskap. Det är självklart att det är jättesvårt 

för räddningstjänsten att påverka sin insats om de inte vet hur de påverkar. I miljöbalken kan 

det läsas att varje verksamhet för sig är skyldig till att skaffa sig nödvändig kunskap för att 

skydda miljön och att vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas med tanke 

på miljön. Kunskapen finns inte alltid inom den egna organisationens väggar. För att skaffa sig 
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den kunskap som behövs kan det krävas att en annan aktör kommer in och ger 

räddningstjänsten den kunskapen. 

Vidare tillhör både räddningstjänsten och miljökontoren kommunen och det står i LSO att 

kommunen ska utreda en olycka i skälig omfattning. Kan frågan ställas om det inte är skäligt att 

titta hur miljön drabbas av olyckor och dess insatser och därmed också ställa sådana krav på de 

båda förvaltningarna? 

Det ska tilläggas att räddningstjänsterna inte har haft någon större miljöolycka, men de tror att 

vid en större olycka skulle en sådan återkoppling ske. 

- Hur fungerar samverkan mellan de aktörer som kan bli inblandade i en olycka som 

påverkar miljön?  

Då kommer vi till den frågan som hela arbetet vilar på. Hur fungerar samverkan? Generellt 

upplevs det som att det fungerar bra mellan aktörerna och ingen av räddningstjänsterna 

upplevde samverkan som något större problem, vilket är mycket positivt. Trots, eller kanske på 

grund av, att det inte tyckte de var några större problem existerade väldigt lite samverkan mellan 

dessa aktörer. Undantaget är under insatser.  

Det finns därför stor utvecklingspotential inom detta område. Idag finns för lite kunskap i hur 

olyckor och dess insatser påverkar miljön och räddningstjänsterna har ingen större inblick i 

miljöfrågor heller, vilket är den allra största bristen. Egentligen är det en vinn-vinn-situation. 

Kan vi få till en bättre samverkan mellan aktörer på miljöfronten och räddningstjänsten kan 

båda parter lära sig mycket av varandra.  

Anledningen till att samverkan idag inte upplevs som ett större problem, aktörerna emellan, 

tror jag också beror på den enbart sporadiska kontakten som finns. Samverkan existerar inte på 

något djupare plan utan mer på ett ytligt. Ytliga kontakter brukar det sällan uppstå problem 

med, att ringa ett telefonsamtal när det väl hänt något är inte särskilt svårt.  
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8.1 Förslag till utvecklingsområden 

Genom att utveckla nedanstående områden tror jag att räddningstjänsterna kan komma en bra 

bit på vägen när det gäller att hantera olyckor som påverkar miljön. 

 Övningar 

Att skapa övningar som är inriktad på miljöfrågor. Här skulle hjälp kunna tas från 

exempelvis miljökontor för att få en bättre kunskap. Övningar skulle kunna ske 

gemensamt så även andra aktörer får en inblick av hur räddningstjänsten arbetar vilket 

skulle öka förståelsen för räddningstjänstens agerande ute på insats. 

 

 Skapa förståelse för varandras arbete 

Vid en insats kan räddningstjänsten lätt fastna i samma spår. Och likväl som andra 

aktörer kanske borde få en bättre bild av hur räddningstjänsten resonerar och arbetar, 

likväl måste även räddningstjänsten skapa sig en förståelse för vad andra aktörer har för 

arbetsuppgifter. Detta kan ske genom till exempel studiebesök, att någon annan aktör 

kommer och håller föreläsning eller i ovan nämnda övningar. Räddningstjänsten borde 

också bjuda in andra aktörer till sin verksamhet. 

 

 Återkoppling och utvärdering 

Efter en insats som påverkar eller eventuellt påverkar miljön måste räddningstjänsten 

aktivt söka återkoppling och utvärdera sin egen insats med fokus på miljön. 

Utvärderingar av insatser som görs inom organisationen måste också ta hänsyn till 

vilken miljöpåverkan insatserna kan ha orsakat. Räddningstjänsterna måste visa att de är 

intresserade av de här frågorna och ta kontakt med andra aktörer och visa att de vill ha 

stöd och hjälp. 

 

 Handlingsprogrammen 

I handlingsprogrammen finns det möjlighet att påverka. Till exempel var ett 

säkerhetsmål att ”Skador på människor, egendom och miljö i samband med bränder ska 

minimeras”. Trots det stod det ingenting om hur skador på miljön skulle kunna 
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minimeras. I handlingsprogrammen måste det stå mer om hur räddningstjänsten ska 

hantera olyckor som påverkar miljön, idag har det glömts bort. 

 

 Utbildning/Kunskap 

Den kanske allra viktigaste utvecklingsområdet är kunskapsområdet. Det området flätar 

ihop alla de ovanstående punkterna. Idag saknas väldigt mycket kunskap och vi vet att 

desto mer kunskap som finns desto bättre, därför måste kunskapsnivån höjas. Vad kan 

räddningstjänsterna göra åt detta? Jo, att först om främst lyfta ämnet. Hur påverkar 

olyckor miljön?  Hur påverkar våra insatser miljön? Finns det utbildningar att tillgå? Hur 

kan de som organisation skaffa sig kunskap? Denna rapport har visat hur en olycka och 

dess insats kan påverka miljön och förhoppningsvis har det lyft upp ämnet en bra bit. 
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8.2 Felkällor 

Intervju har gjorts med en person på vardera räddningstjänst. Intervjuerna har därför fått en 

personlig prägel och andra inom organisationen kanske tycker en annan sak. För en djupare 

analys borde flera personer intervjuats inom räddningstjänsterna. Personerna som intervjuades 

har dock en stor inblick i sin egen organisation och vad medarbetarna tycker, så i det stora hela 

borde den felkällan ändå bli marginell. 

En annan felkälla kan vara att mina egna åsikter har speglats under intervjutillfällena och under 

bearbetningen av materialet. Därav kan arbetet ha blivit vinklat åt vad jag som författare tycker 

och tänker istället för att en helt objektiv bedömning har genomförts. Jag som författare har 

dock försökt att vara så öppensinnig som möjligt, både under intervjuerna och under 

bearbetningen av materialet. Genom att intervjupersonerna även får ta del av arbetet innan det 

är klart gör också att den felkällan kan minskas och att detta arbete förhoppningsvis speglar 

verkligheten i bästa möjliga mån.  

Frågan som hela arbetet vilar på handlar om hur räddningstjänsten samverkar med andra 

aktörer. I detta arbete har enbart två räddningstjänster studerats och det kan därför ses som 

stickprov i det stora sammanhanget och det behöver inte vara så andra räddningstjänster 

arbetar i Sverige. Detta arbete ska istället ses som en utgångspunkt för vidare forskning inom 

området och uppmuntra räddningstjänster att arbeta mer med miljöfrågor. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Del 1 – Hur organisationen arbetar överlag 

1. Hur är er organisation uppbyggd? Vad händer vid ett larm? 

 

2. Hur arbetar ni med området ”miljö” inom er organisation? 

Har ni några miljöpolicyn? Miljöledare?  

 

3. Ges det några utbildningar inom området? 

 

4. Hur samverkar ni generellt med andra organisationer vid olyckor som påverkar miljön i 

det förebyggande/förberedande arbetet?  

 

5. Hur samverkar ni generellt med andra organisationer vid olyckor som påverkar miljön 

under en insats?                  

Vilka organisationer? När sker samverkan? Vem tar kontakt med vem? 

 

6. Hur upplever ni att ni står kunskapsmässigt när det gäller olyckor med miljöpåverkan? 

Har all personal samma kunskap? Vetskap om vid vilka olyckor kontakt ska tas med miljökontor 

eller dylikt? 

 

7. Finns det verktyg som kan hjälpa er att bedöma miljöeffekten och åtgärder vid olika 

händelser? 

Vad för verktyg, hur fungerar dem och vilka använder dem? 

 

8. Vad anser ni att ni ska bidra med för kunskaper vid dessa olyckor och vad önskar ni att 

andra aktörer ska bidra med? 

 

9. Hur skulle man kunna utveckla samverkan mellan er och andra aktörer inom området 

miljö? Anser ni att det finns behov? 

Samövningar? Hinder för utveckling? 
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10. Från att ni har hand om en olycka till en annan myndighet blir ansvarig för restarbetet 

av olyckan. Är denna överlämning förknippad med några problem eller svårigheter? 

Vilka i så fall?  

Är det alltid självklart när ert arbete är avklarat? Kan det bli en kostnadsfråga? 

Hur sker samverkan under tiden, men den aktören, innan överlämning? 

 

11. Hur sker återkoppling vid dessa typer av olyckor? 

Sker det kontinuerligt? Vilka får tillgång till återkopplingen? 

 

12. Finns det några befattningspersoner som ni kontaktar inom andra organisationer om 

det skulle behövas? 

Nätverk? Kontinuerlig kontakt? 

Del 2 – Fiktiva scenarior 

Brand i byggnad (Haparanda räddningstjänst) 

1. Hur samverkar ni med Torneås räddningstjänst och Finland i övrigt? Har ni ett 

samverkansavtal? 

 

2. Vem ser till att evakueringen genomförs? 

Hur fungerar det med evakuering i olika länder? Vem tar beslut? 

 

3. Hur tror ni en sådan här olycka kan ha för påverkan på miljön? 

 

4. Vad kan ni använda för verktyg för att bedöma miljöpåverkan vid en sådan här insats? 

 

5. Vilka metoder ser ni att ni skulle kunna använda för att minska miljöpåverkan av denna 

olycka?  

Släckmetod, alternativa släckmetoder? Organisatoriskt?  Samverkan? 
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6. Hur vill ni att andra aktörer ska bistå er under insatsen? Vilka aktörer kan ni komma 

kontakt med och på vilket sätt? 

Före, under och efter olyckan. 

 

7. Vem har ansvaret efter olyckan? Hur samverkar ni med den aktören under insatsen?  

Vem bestämmer att/när ert arbete är avslutat? 

 

8. Hur skulle en återkoppling av denna olycka kunna se ut? 

Med andra aktörer? Får ni reda på hur miljön kan ha påverkats? Inom egna organisationen? 

 

9. Vad skulle ni vilja ha för återkoppling efter en insats av detta slag? 

 

Brand i deponi (Luleå räddningstjänst) 

1. Finns det någon beredskapsplan för brand i deponier? 

Har ni varit med om någon sådan olycka? 

 

2. Vilken typ av miljöpåverkan tror ni en sådan här olycka kan ha? 

 

3. Vad kan ni använda för verktyg för att bedöma miljöpåverkan vid en sådan här insats? 

 

4. Vad gör ni för att minska miljöpåverkan vid denna olycka? 

 

5. Vad skulle ni kunna tänkas använda för släckmetod? Finns det alternativa släckmetoder? 

 

6. Hur vill ni att andra aktörer ska bistå er under insatsen? Vilka aktörer kan ni komma 

kontakt med och på vilket sätt? 

 

7. Vem har ansvaret efter olyckan? Hur samverkar ni med den aktören under insatsen?  
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8. Hur skulle en återkoppling av denna olycka kunna se ut? 

Med andra aktörer? Får ni reda på hur miljöpåverkan kan ha skett? Inom egna organisationen? 

 

9. Vad skulle ni vilja ha för återkoppling efter en insats av detta slag? 

 

Oljeutsläpp (Luleå räddningstjänst) 

1. Finns det någon beredskapsplan för dessa typer av olyckor? 

Har ni erfarenhet av en olycka av detta slag? 

 

2. Vilken typ av miljöpåverkan tror ni en sådan här olycka kan ha? 

 

3. Vad kan ni använda för verktyg för att bedöma miljöpåverkan vid en sådan här insats? 

Känsliga områden? Finns kunskapen inom er organisation? 

 

4. Vad gör ni för att minska miljöpåverkan vid denna typ av olycka? 

 

5. Vilka skulle prioriteringsåtgärderna kunna tänkas vara? 

 

6. Hur vill ni att andra aktörer ska bistå er under insatsen? Vilka aktörer skulle ni tänkas 

komma i kontakt med? 

Före, under och efter olyckan? 

 

7. Vem har ansvaret efter olyckan? Hur samverkar ni med den aktören under insatsen?  

Vem bestämmer att/när ert arbete är avslutat? 

 

8. Hur skulle en återkoppling av denna olycka kunna se ut? 

Med andra aktörer? Miljöpåverkan? Inom egna organisationen? 

 

9. Vad skulle ni vilja ha för återkoppling efter en insats av detta slag? 
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Bilaga 2 – Luleå räddningstjänsts organisationsschema  

Politisk 
organisation 

Kommunstyrelsen 
/Räddningsnämnden 

Räddnings- och 
beredskapsutskottet 

Tjänstemanna- 
organisation Förvaltningsledning 

Räddningschef 
Ledningsgrupp 

Stab och administration 

Kommunfullmäktige  

Risk och säkerhet 

Skydd och räddning 
1 Brandingenjör (Stf Räddningschef) 

Utbildningsenheten Tillsynsenheten 

1 Brandingenjör (IL) 
2 Brandinspektörer (IL) 

Räddningsenheten 

1 Brandingenjör (IL) 
3 Brandinspektörer (IL) 

 

1 Brandinspektör (IL) 

Räddningsvärn 
Skärgården och Klöverträsk 

Deltid stn 220 
Råneå 

Heltid stn 270 
Gammelstad 

Heltid stn 200 
Centrum Räddningstjänstens 

utbildningscentrum 
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Bilaga 3 – Haparanda räddningstjänsts organisationsschema 

 

Kommunstyrelsen 

Räddningschef Stf. Räddningschef 

Räddningsavdelning 

Räddningschef 

Förebyggande avd. 

Stf. Räddningschef 

Deltid Haparanda 

Deltid Karungi 

Brandvärn Seskarö 


