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Abstract 
Consequence analysis ”worst case scenario” at Mälarhamnar AB Västerås 

David Dotzsky 

 

Mälarhamnar AB is a company that handle large amounts of oil, diesel, biofuel and petrol. That 

result in a lot of work to prevent accidents. The risks with modern technology is very small but it 

can’t be eliminated. This project is a continued investigation on a previous consequence analysis 

for Mälarhamnar AB. It is important to know which authorities who will be involved before and 

after a worst case scenario at the fuel depot. It is conclusive that the responsibility of each party 

that is involved is defined. The communication between the involved parties is also important for 

the most efficient way to deal with the problems that occur after a fire in the depot. The 

information have been gathered through communication with and information from the 

environmental and health protection agency in Västerås, Mälardalens fire and rescue association, 

Västerås municipality, county administrative board in Västmanland and the national agency of 

preparation for crises among others. The effects from a depot fire would threat people in Västerås 

if the wind is northeast, then all the pollutants reach the city core. A fire can also cause 

eutrofication in Lake Mälaren, which might lead to overgrowth of poisonous algae and lack of 

oxygen. The responsibility is divided on a lot of parties but Mälarhamnar AB is ultimately 

responsible in case of fire.   

 

Nyckelord: ARC Miljö, bensin, cistern, myndighet, Mälaren, OKQ8, bränsledepå, olycka, 

petroleum, tillsyn. 
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Nomenklatur 

 
Adsorptionsrör – Rör som adsorberar flyktiga ämnen 

 

GC- gaskromatograf , kemisk analysmetod som används för att åtskilja kemikalier i ett prov 

 

Immunoassay - ett analytisk redskap för provtagning av förorenande ämnen 

 

Worst case scenario - en situation där allt går fel på värsta möjliga sätt. 

 

Oljekolväten - en samlingsbeteckning för kolväten som härrör från råolja. 
 

Mikrotoxtest- ett provdjur exponeras under en viss tid för olika provkoncentrationer av ett ämne 

(Thallassa, 2007). 

 

LIDARteknik - optisk miljömättenik där laser används (Lund University, 2007) 

 

OFA – oljeavfallsanläggning (Karlshamns Hamn, 2008) 

 

Optoder - optiska sensorer (Göteborgs Universitet, 2007)  

 

Konduktivitet - elektrisk ledningsförmåga 

 

PKL – psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp 

 

RAKEL – Radiokommunikation för effektiv ledning (Krisberedskapsmyndigheten, 2007) 

 

Screeningmetod - olika mätningar vid ett tillfälle för att se om ett visst ämne kan återfinnas i 

miljön (Länsstyrelsen Blekinge Län, 2007). 

 

TIB - tjänsteman i beredskap 

 

Tätting –löstagbart lock på dagvattenbrunn 
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1 INLEDNING 
Mälaren är Sveriges tredje största insjö och runt denna finns ett av Sveriges mest tätbefolkade 

områden med ca 25 % av Sveriges befolkning. Det gör att miljöbelastningen på sjön är stor. 

Mälaren är Sveriges största dricksvattentäkt och den erbjuder rekreation, naturupplevelser och 

bad för miljoner människor. Sjön är omgiven av en kulturbygd med mångtusenårig historia 

såsom Birka och Sigtuna. Mälarhamnar AB är en verksamhet som hanterar stora mängder 

bränslen som olja, diesel etanol och bensin mm. Det medför mycket förebyggande arbete för att 

inga olyckor ska inträffa. Riskerna med dagens teknik är mycket små men en olycka kan aldrig 

helt uteslutas. Det har därför beslutats att en konsekvensanalys av ett ”worst case scenario” ska 

beskrivas.  Arbetet ska även beskriva de myndigheter som är inblandade före och efter en olycka. 

Detta projekt baseras på krisberedskap, att förbereda de inblandade på vad som ska göras efter ett 

”worst case scenario”. Vad är då krisberedskap? Det innebär att vara redo för möjliga kriser och 

veta vem som ska göra vad och vem som har ansvar för vad om olyckan är framme. Här är 

ansvarsprincipen en viktig del, den innebär att den som ansvarar för ett företag vid vardaglig 

verksamhet fortsätter ha samma ansvar vid en kris. Mälarhamnar AB är ansvariga för vad som 

händer på verksamhetsområdet men om större geografisk yta påverkas kopplas andra nivåer från 

samhällsapparaten in. Vid lokal påverkan sköter kommunen arbetet, vid regional påverkan 

länsstyrelsen och vid nationell påverkan är staten ansvarig. Det är upp till respektive myndighet 

och nivå att organisera samordning mellan allt krisberedskapsarbete. Varje individ har ett eget 

ansvar för att förebygga en olycka och minska riskerna vid en kris (Krisberedskapsmyndigheten, 

2007 a).   

 

1.1 BAKGRUND 

Mälarhamnar AB bildades 2001-01-01 genom en sammanslagning av Köpings Hamn AB och 

Västerås Hamn AB. På området finns ett flertal olje- och dieselcisterner, kajplats för stora fartyg, 

mottagningsdepå för lastbilar och tillhörande verksamheter. Det är okänt vad som sker vid en 

fullskalig brand som genererar maximala mängder släckvattenutsläpp och brandgaser.  

 

Mälarhamnar AB är en viktig oljeleverantör till Mälardalsregionen och OKQ8 som har ansvaret 

ämnar öka oljevolymerna betydligt. Oljeterminalen Loudden i Stockholm ska avvecklas och 

därför har Mälarhamnar ansökt om ett nytt miljötillstånd som är anpassat för dubbla volymer 

jämfört mot dagsläget.  

 

Biobränsleförbrukningen är på uppgång pga. omställningen från fossila bränslen till bioenergi i 

kraftvärmeverken i regionen, t.ex. Västerås, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala och Örebro m.fl. 

Därför kommer troligtvis även transporterna av etanol mm att öka i omfattning, det är dock inte 

uppskattat hur stor ökningen blir (Unell E., Salomonsson E., 2007). 
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1.2 MÅL 

När en krisberedskap ska utarbetas krävs samarbete mellan många olika parter. Den svåra 

uppgiften i detta är att hitta lösningar som är fördelaktiga för alla parter. För att detta ska vara 

möjligt är det viktigt att parterna har förståelse för varandras behov, resurser och intressen. 

Mälarhamnar AB har beställt detta arbete för att veta hur de och berörda myndigheter ska agera 

och samarbeta vid en katastrof av det värsta slaget. Målet är att minimera skadorna vid ett ”worst 

case scenario” och på bästa sätt ta lärdom av hur det påverkar omgivningarna. 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2007 b).   

1.3 SYFTE 

Syftet med projektet är att öka kunskaperna om utsläpp och miljöeffekter i samband med en 

olycka och att utveckla en provtagningsmetodik med både generell och fördjupad 

provtagning/analys som snabbt kan tas i bruk då miljöeffekter kan befaras vid olyckor. 

1.4 METOD 

Information har hämtats genom kommunikation med och information från Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen, Mälardalens brand- och räddningsförbund, Västerås kommun, 

Länsstyrelsen Västmanlands län, krisberedskapsmyndigheten m.fl.  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet omfattar inte riskanalyser eller kostnadskalkyler. Långsiktig miljöpåverkan av 

närområden kommer inte tas upp då denna kunskap är svårförutsägbar och måste testas på sikt 

efter en eventuell olycka.   

 

2 OLYCKSSCENARIOT 
I ett ”worst case scenario” antas det allra värsta som kan inträffa. I figur 1 visas cisternparken, det 

ser ut som att avståndet mellan vissa cisterner är tillräckligt lågt för att fler ska kunna antändas 

samtidigt, det är dock enligt expertis helt sannolikt. Det sämsta scenariot som kan inträffa är att 

en större bensincistern brinner och släckmedel används till kylning av omkringliggande ytor och 

släckning av branden. Kylvatten behövs inte för omkringliggande ytor då skum läggs ut för att  

kyla omkringliggande ytor (Christensson A., 2007, Karlsson J., 2007). 

 

För att förutse det värsta som kan inträffa vid en olycka på Mälarhamnar AB krävs många egna 

antaganden och kontakt med expertis. I detta ett worst case scenario fattar en cistern på området 

eld. I väntan på att SMC ska anlända måste den lokala räddningstjänsten kyla kringliggande ytor 

med lättblandat AFFF-skum. Därefter samlas den lokala räddningstjänsten och personal från 

SMC och samarbetar i släckningsarbetet. Efter noggrann planering genomförs sedan en samtidig 

påförsel av den mängd AFFF-skum som krävs för att släcka branden.  
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2.1 FAKTA RÅDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1.1 Skum 

Skummet är ARC Miljö används av lokal räddningstjänst för kylningsarbetet och ARC Miljö 

används även av SMC till den storskaliga släckningen. 

2.1.2 Väderförhållande 

Utomhustemperatur 20-25°C 

Svag vind mot nordost  

Regn när föroreningarna nått stadskärnan  

2.1.3 Bränsle i branden 

Bensin 

 

Om vinden ligger mot nordost blåser alla vindburna föroreningar in i Västerås stadskärna där 

flest människor drabbas av högt koncentrerade föroreningar. Om det dessutom börjar regna när 

föroreningarna nått stadskärnan slås de ned. Detta bidrar till att ingen spridning till glesbefolkade 

områden sker och fler personer drabbas i staden. När regnet slår ner alla de bildade 

föroreningarna samtidigt finns stor risk för en ”surstöt” som slår ut många känsliga organismer.  

2.2 OLYCKSORSAKER 

De bränslen som har störst sannolikhet för att börja brinna är de med brandklass 1, i detta fall 

etanol och bensin.  

 

2004 rämnade en svavelsyracistern på Kemira i Helsingborg. Detta berodde på en brusten 

vattenledning under cisternområdet. Det resulterade i marksättningar under cisternen, därefter 

rasade cisternen ihop. Enligt OKQ8:s bedömningar kan inte deras oljecisterner rämna. Det förs en 

kamp mellan myndigheterna och OKQ8 om denna fråga. Det som kan inträffa vid OKQ8:s 

cisternpark är läckage via rörsystem, pumpar och överspolning. (Karlsson, 2007, Erfarenheterna 

från Sveriges största kemolycka, 2007). 

 

Följande punkter presenterar riskfaktorer för brand: 

 

 Läckage på inpumpningsledningen 

 Tankbilsolycka 

 Överspolning 

 Överspolning vid bilutlastning 
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      Figur 1. Cisternerna på området 

3 PÅVERKAN AV OMRÅDET 
Många faktorer ska bestämmas vid en bedömning av det drabbade områdets påverkan. I detta 

arbete är det som nämnts tidigare ett ”worst case scenario” som är förutsättningen. Det är en 

bedömningsfråga vad som är sämsta tänkbara utfall beroende ur vilken vinkel problemet ses. I 

detta fall är det bedömt ur ett miljö- och hälsomässigt perspektiv. 

 

Vid en olycka på Mälarhamnar AB blir konsekvenserna lokala, regionala och globala. De lokala 

konsekvenserna skulle påverka mark, grundvatten, ytvatten och luft. Regionala problem skulle bli 

diffusa och till största del utsläpp till luft såsom rök och partiklar.  De globala skulle påverka 

klimatet, alltså växthusgaser i form av koldioxid. De lokala problemen skulle vara kortsiktiga 

medan de regionala skulle vara under en längre tid och de globala skulle få påverkan väldigt lång 

tid framöver. De rapporter som förekommer idag beskriver förhållandevis detaljerat de 

kortsiktiga problem som kan uppkomma vid utsläpp i Mälarområdet medan de medellånga och 

långsiktiga konsekvenserna är ofullständigt beskrivna. Detta beror på att rapporteringen har 

upphört en kortare tid efter utsläppet och de långtgående konsekvenserna uppmärksammas inte.  
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För att kunna bedöma påverkan av området och miljön måste en problembeskrivning göras. 

Utgångsläget är att maximal mängd skum använts, branden har låg syretillgång, låg temperatur 

och därmed låg förbränning, detta bildar fler och giftigare ämnen.  

 

För att minimera konsekvenserna av en olycka har Räddningsverket sammanställt två olika 

checklistor på vad som behöver prioriteras i ett nödläge. Dessa checklistor är uppdelade i en 

kortare lista för akuta situationer och en mer detaljerad lista som kan användas i planerande syfte. 

Dessa checklistor har varit till stor hjälp vid utarbetningen av vilka kriterier som är viktiga att 

bedöma vid en krissituation (Checklista för miljöhänsyn, 2004).  

 

För att veta hur omfattande miljöpåverkan av området blir efter en olycka krävs det uppgifter om 

vad olyckan orsakat: 

 

 Vilka är föroreningarna/en? 

 I vilka halter förekommer de? 

 Hur ser föroreningsutbredningen ut, horisontellt och vertikalt, volymer 

förorenad jord eller grundvatten? 

 Hur stora är föroreningsmängderna? 

 Hur ser den pågående och framtida föroreningstransporten ut? 

(Holby, 2004) 
 

Extra känsliga områden som bör skyddas extra är följande: 

 

 Naturområden/skyddsområden  

 Jordbruksmark 

 Mark med stationära föroreningar, dessa kan spridas vidare 

 Ytvattentäkter 

 Instabil mark skapar lätt skred vid vattenmättnad 

 

3.1 FÖRBRÄNNINGSPRODUKTER 

Luften är det element som sprids snabbast, därmed blir det ett snabbt genomslag vid spridningen 

av föroreningar. Om vinden ligger mot nordost blåser alla vindburna föroreningar in i Västerås 

stadskärna där flest människor drabbas av högt koncentrerade föroreningar. Atmosfären består i 

huvudsak av fem olika ämnen och en viss del föroreningar. I normala fall har luften låga värden 

av kontaminanter, de har då försumbar inverkan på huvudkomponenterna. Detta gäller dock inte 

vid stora utsläpp såsom vid brand. Den procentuella delen kontaminanter ändrar dock inte 

sammansättningen direkt mycket, det kan dock bli en kraftig påverkan på miljön. T.ex. bildning 

av marknära ozon och fotooxidanter, försurning, förtunningen av ozonskiktet, växthuseffekten, 

spridning av pesticider m.fl. Mängden kvävgas och argon är alltid konstant i atmosfären, 

mängden koldioxid ökar dock ca 0,5 % per år. Orsakerna till detta är förbränning av fossila 

bränslen och till viss del skövling av skogsområden.  

 

Alla slags bränder genererar restprodukter som brandrök, brandrester och askor och oftast även 

släckvatten. De miljöeffekter som bildas är beroende av ett flertal faktorer såsom vilka ämnen 

som bildas, och hur samt till vilken miljö de sprids. Som det nämnts i det tidigare examensarbetet 
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är syretillgång och temperatur m.m. viktiga parametrar för vilka ämnen som bildas i en brand. 

Men de vanligaste ämnen som bildas är koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, vätecyanid, 

svaveldioxid, polycykliska aromatiska kolväten (s.k. PAH:er), isocyanater, tungmetaller, dioxiner 

och olika typer av flyktiga organiska kolväten. Förutom dessa ämnen kommer partiklar, askor 

och brandrester förenas med ovannämnda föroreningar och spridas i omgivningarna. Den 

vanligaste spridningsförekomsten är dock att föroreningarna färdas med släckvattnet (Andersson 

Scott, 2005). 

 

Figur 2 visar händelseförloppet och vad som påverkar en kontaminant från källan till effekter i 

samhället.  

 

 
 

 
Figur 2. Blockdiagram som visar förlopp och problem vid luftförorening (Holby, 2004). 
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3.2 SLÄCKVATTEN 

Inblandningen av skumvätska är liten, ca 3 %. Den ger ändå stor påverkan i vatten, ytspänningen 

sänks radikalt vid en liten inblandning som t.ex. 0,1 %. Inblandningen kräver ungefär lika många 

m
3
 vatten som dm

3
 skumvätska, alltså 1000 gånger mer. Detta kräver stora mängder vatten för 

spädning. Detta finns i Mälaren men det ska fortfarande beaktas att oavsett hur mycket 

spädvatten som finns släpps ändå en bestämd mängd förorenat släckvatten ut. Som angetts i 

tidigare arbete finns inga garantier för vad som bildas vid en brand med AFFF-släckskum 

inblandat. Det som är känt är dock att huvudkomponenterna i släckskum är biologisktnedbrytbara 

och har en ungefärlig nedbrytningstid av en månad i oluftat vatten vid en temp omkring 20-25°C 

(Holm, Solyom, 1995). Därmed kommer Mälaren få en försänkning av syrehalten i en månad 

efter branden.  

Tensider finns i bl.a. tvättmedel och diskmedel. Vid normala omständigheter som tvätt- och 

diskmaskiners utsläpp följer smutsvattnet avloppsledningarna till reningsverket och tensiderna 

oskadliggörs. Vid en släckningsinsats rinner släckvattnet rätt ut i mark och vatten utan rening, 

och därmed också tensiderna. När olja och släckmedel blandas blir oljan emulgerad och dessutom 

blir dessa ämnen mer toxiska ihop än de är var för sig (Holby, 2004)  

 

Föroreningarna som sprids med vatten kan orsaka problem på många sätt: 

 Mälaren (Västeråsfjärden) Föroreningar kan även sprida sig till andra områden via 

Mälaren, i huvudsak Östersjön, som redan är kraftigt förorenad.  

 Badplatser i Västeråsfjärden kan bli obrukbara. 

 Fiskbeståndet kan bli otjänligt. Sportfisket drabbas och yrkesfiskarna blir arbetslösa. 

 Partiklar som inte löst sig i vattnet sedimenterar på botten där de blir en del av 

näringskedjan hos växter och djur.  

 Olja som inte är blandad med släckskum flyter på vattnets yta då den inte är vattenlöslig 

och har lägre densitet än vatten.   

 Ytvattentäkter förorenas. 

 Grundvattentäkter förorenas. 

 

Det är vanligt att organiskt material följer med släckvattnet till recipienten och där orsakar 

syrebrist vid nedbrytningen (Björklund m.fl., 2000). Detta område har dock inga stora mängder 

biologiskt material. 

 

När stora mängder släckvatten sprids ner mot Mälaren är området med cefyll extra känsligt då 

marken där redan börjat ge vika. Ytan med cefyll innehåller ca 47 500 ton färdig cefyll och ca 28 

000 ton restprodukter. Den utfyllda markytan är ca 6000 m
2
 (EFO, 1998). Ämnen i vätskeform är 

värst för miljön då de sprids snabbare i mark- och vattenmiljö än om de är fast- eller gasform. De 

blir dessutom svårsanerade i flytande fas (Andersson Scott, 2005). När vatten rinner över de 

öppna ytorna på området spolas mycket material med strömmen till recipienten. Ytorna bör hållas 

fria i den grad det är möjligt från skräp och läckage. När vattnet rinner över områden som inte är 

hårdlagda eroderas jord, sand och grus som spolas med och smutsar ned vattnet, detta kan även 

vid stora flöden leda till skred eller ras. När mycket jord eroderas blir växtligheten på området 

lidande. En annan risk är att marken mättas med vatten och växtligheten ruttnar bort.  
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Byggnader på området kan bli vattenskadade vid översvämning av källare/grund. Även avlopp 

och dagvattensystem kan bli överbelastade och brädda. Risk finns också för att förorenat vatten 

tränger in i dricksvattennätet. Även el och telenät kan störas och leda till följdolyckor.   

 

Petroleumprodukter följer ofta med släckvattnet. Det finns många faktorer som spelar in på 

petroleumprodukters miljöpåverkan. Volym, typ av produkt, årstid, och väderförhållanden. 

Raffinerade oljeprodukter, t.ex. lätta brännoljor, bensin och fotogen är ca 10-100 gånger giftigare 

än råolja. Oljor är mer eller mindre vattenlösliga. De lättaste giftiga kolvätena har en hög toxicitet 

och kan skada fisk, alger och andra organismer i låga koncentrationer. De uppenbara effekter som 

uppkommer vid ett petroleumutsläpp är akut förgiftning av flora och fauna, sjöfåglar drunknar 

och kvävs, fiskägg och yngel dör, strandvegetation fördärvas och bottenlevande organismer i 

strandregionen stressas hårt. Stora petroleumutsläpp slår vanligtvis ut organismerna i ett lokalt 

område men de återhämtar sig sedan petroleumhalterna sjunkit igen. Mindre men kontinuerliga 

utsläpp stressar istället djur och växtlivet konstant och det är vanligtvis sammanlagt större 

kvantiteter av petroleum. De mindre kontinuerliga utsläppen kan gradvis förändra ekosystemen 

om de pågår under en längre tid. Jämfört mot en större enskild olycka är detta värre för områdets 

ekologi.  

 

Oljekolväten tillförs konstant våra vatten idag. Oljekolväten sprids bundna till partiklar i vattnet, 

dessa partiklar sedimenteras sedan och bottenlivet påverkas mest av detta. De som drabbas 

hårdast av detta är de lägre stående organismerna såsom musslor medan högre stående 

organismer som fiskar och fåglar har en möjlighet att ombilda och avsöndra kolvätena. Halterna 

vid ett sådant utsläpp är högst nära källan och har en begränsad spridning. Kolväten anrikas inte i 

näringskedjorna (Björklund mfl., 2000). 

 

I släckvattnet finns ämnen som är näringsrika och lättnedbrytbara, därmed övergöder de 

recipienten. Lättnedbrytbara ämnen är fördelaktiga på det vis att de snabbt bryts ned och inte 

skadar omgivningen under längre tid. Men när de bryts ned förbrukas ofta mycket syre och det 

orsakar syrebrist i vattnet. Detta orsakar ofta fiskdöd och övrig ekologisk obalans (Andersson 

Scott, 2005). 

 

Det finns många olika hot mot Mälaren men det mest kritiska är övergödningen. Detta orsakar 

algblomning och syrebrist och i Östersjön även krympande tångbälten och syrefria bottnar på 

vissa platser. En förutsättning för att petroleum ska brytas ned är god tillgång på syre. Om det vid 

en olycka sker utsläpp av både petroleum och släckvatten m.m. krävs det extra mycket syre. 

 

Vid en algblomning ökar grumligheten och siktdjupet minskar p.g.a. en stor mängd pigmenterade 

algceller. Algblomning innebär att det är en mycket stark algtillväxt i ett område. Algtillväxten är 

beroende av temperatur, pH-värde, salthalt, syrehalt omrörning och tillgängliga näringsämnen. 

Människan kan påverka blomningen genom utsläpp av kväve och fosfor som gör att tillväxten 

ökar. Perioden med störst risk för skadlig algblomning är i juli-augusti då tillväxten kan bli som 

störst. I Östersjön finns varje sommar förhållanden som främjar tillväxten för cyanobakterier som 

räknas som en farlig alg. Människor och djur kan drabbas av illamående, kräkningar, diarré och 

feber om de utsätts för denna alg. Det är djuren som är utsatta för störst risk vid en algblomning, 

de löper risk att dö av förgiftningen. Små barn bör även hållas ifrån vattnet medan algblomning 

sker. Bad i drabbat vatten kan medföra hudirritationer och liknande problem (SMHI.se, 2007). 
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Vid kraftig algtillväxt kan andra delar av Mälarens ekosystem störas. De alger som sjunker till 

botten när de dör stimulerar produktionen av föruttnelsebakterier. Detta kan orsaka syrebrist och 

allt som det medför, bl.a. fiskdöd. Syrebristen kan även orsaka kemiska förändringar i 

bottenslammet som i vissa fall leder till utsöndring av giftiga ämnen (Länsstyrelsen Stockholms 

Län, 2007) 

 

3.3 JOHANNISBERGS NATURRESERVAT 

Johannisbergs naturreservat består av ädellövskog med öppna ekbackar och detta har ett högt 

naturvärde. Ekar har svårt att föryngra sig och många av de gamla ekarna är värdart för ett flertal 

sällsynta djurarter (Johansson, 2007) 

 

3.4 AVLOPPSRENINGSVERKET 

Reningsverket ligger på andra sidan av viken ca 3 km från oljedepåerna. Riskerna för att det ska 

drabbas vid en olycka är väldigt små. Det enda sättet som stora mängder föroreningar kan spridas 

från oljedepåerna är genom Mälaren, reningsverket tar dock inget vatten härifrån till sina 

processer.  

 

Om släckvattnet eller ett läckage går ner i dagvattennätet rinner det ut i Mälaren utan att passera 

reningsverket. Reningsverket använder inget vatten från Mälaren i reningsprocesserna därmed 

utesluts risken för påverkan. 

 

Risken finns dock för att ett petroelumläckage kommer dit via avloppsvattnet, det skulle då bli 

utspätt till den grad att det inte bör kunna påverka processerna i större utsträckning. Om det 

värsta antas hända, stör föroreningarna det biologiska steget i reningen. Detta leder till att mindre 

renat vatten släpps ut och detta kan då kontaminera närområdet under lång tid. De ämnen som i 

huvudsak ökar vid ett sådant scenario är kväve, fosfor, bakterier och BOD och det leder till att 

recipienten övergöds och får högre smittorisk (Björklund mfl., 2000, Larsson M., 2007). 

 

I februari 2004 läckte 4 kubikmeter dieselolja ut från en oljeledning hos företaget Askania på 

Mälarhamnars område. Dieseloljan rann mot reningsverket genom avloppssystemet. Personalen 

på reningsverket varnades i tid och därmed kunde skadorna begränsas. De åtgärder som utfördes 

var att ca 2 kubik dieselolja sögs upp på vägen i en pumpstation. Hälften av bassängvolymen 

stängdes av och skyddade därmed bakteriekulturen i det biologiska reningssteget.  

 

Resultatet blev att processerna i den oskyddade delen av reningsverket stördes, dock ympades 

bakteriekulturen från den skyddade delen dit och processen blev återställd inom några dagar.  

Enligt Håkan Forsberg som är Processingenjör vid Mälarenergi var det av största vikt att 

varningen nådde verket tidigt. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tog emot en anmälan om 

händelsen (Mälarenergi, 2007) 
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3.5 DRICKSVATTENVERKET 

Hässlöverket ligger ca 4 km från oljedepåerna vid Badelundaåsen på Hässlö, det har ett 

satellitverk vid Fågelbacken nära Hökåsen. De levererar tillsammans ca 50 miljoner liter 

dricksvatten under ett dygn. Det får betydande konsekvenser för socioekonomiska intressen om 

driftstopp sker under en längre tid i verken. Människorna som är inkopplade till Västerås stads 

vattennät får en försämrad hygienisk standard, de blir tvungna att köpa flaskvatten och de drabbas 

av många andra konsekvenser som detta medför.  Risken för att förorenat vatten kommer hit från 

depåerna är liten och vattnet kan renas relativt snabbt om det inte är emulgerad olja i vattnet. 

Oljan kan vara instabilt emulgerad eller stabilt emulgerad, i det senare fallet krävs den mest 

avancerade och tidskrävande avskiljningsprocessen (Dagvattenstrategi för Stockholm, 2007). 

 

4 LAGAR OCH MYNDIGHETER SOM REGLERAR 
MÄLARHAMNAR AB 

Tidigare fanns en räddningstjänstplan i varje kommun, detta gäller inte längre. Numer finns det 

lag på att varje kommun ska bygga upp två olika handlingsprogram, ett för förebyggande 

verksamhet och ett för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige 

för varje mandatperiod. Kommunen ansvarar för alla typer av räddningstjänst med vissa 

undantag, t.ex. flygräddning, sjöräddning, efterforskning av försvunna personer, utsläpp av 

radioaktiva ämnen och miljöräddningstjänst till sjöss. Staten bär ansvaret för dessa.  

När fler kommuner berörs av en räddningsinsats ska länsstyrelsen eller länsstyrelserna bestämma 

vem som ska leda projektet om inte räddningsledarna från inblandade kommuner redan bestämt 

detta. Länsstyrelserna ska ha befintlig planläggning för en sådan situation.  

OKQ8: s depåer är en farlig verksamhet, detta innebär att de kan orsaka allvarlig skada på 

människa eller miljö. Verksamhetsutövaren är enligt LSO 2 kap 4§ ”skyldig att i skälig 

omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta 

nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador”. 

 

Länsstyrelsen har ansvaret att genom rådgivning och upplysningar stödja kommunen i deras 

verksamhet som innefattas i lagstiftningen. För att säkerställa att alla krav uppfylls har 

Länsstyrelsen Västmanland tillsynsansvaret över kommunen (Regnell I., 2007). 
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Det är viktigt att många myndigheter delar på ansvaret och samarbetar före och efter en kris. Det 

är dock lika viktigt att inte ansvarsfördelningen blir oklar, varje part måste veta exakt vilket 

ansvarsområde de har. När samverkan upprättas är det viktigt att utreda vilka ansvarsområden 

som redan finns och hur vägen till målet ser ut. Fler punkter som bör vara med i 

samverkansskedet är: 

 Gemensam prioriteringsordning 

 Gemensamma resurser 

 Gemensam lägesbild 

 Gemensamma grundläggande säkerhetsnivåer 

 Gemensamma standarder 

 Gemensam punkt för kontakt mellan olika nivåer och berörda 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2007 c) 

 

4.1 SANERINGSANSVAR  

I en verksamhet där det finns risk att allvarliga skador uppstår på miljö eller personsäkerhet ska 

ägaren tillse att personal och annan utrustning finns för att minska eller stoppa effekten av en 

olycka. Den enskilda verksamhetsutövaren för en farlig verksamhet är också skyldig att utvärdera 

riskerna för ovan nämnda risker. Dessa förpliktelser står mer exakt angivna i lagen om skydd mot 

olyckor, 2003:778. Det är enligt denna lag länsstyrelsen som samråder med kommunen för att 

utse vilka verksamheter som räknas som farlig verksamhet. En farlig verksamhet omfattas även 

av bestämmelser om varning vid olycka, underrättelse vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen 

och information om olycka. Verksamhetsutövaren ska upplysa kommunen om olyckscenarion 

och risker som deras verksamhet kan medföra för personsäkerhet och miljö. Information om 

beredskapsstatus inför en olycka eller överhängande olycka ska delges kommunen och 

länsstyrelsen. Efter att en eventuell olycka inträffat ska kommunen och Statens Räddningsverk 

informeras om följande:  

  

1. ”omständigheterna kring olyckan eller den befarade olyckan, 

2. vilka farliga ämnen som finns i anläggningen och som kan orsaka 

allvarliga skador på människor eller i miljön och om några av dessa 

ämnen läckt ut, 

3. de uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning 

av följderna för människor och miljö, samt 

4. vilka räddningsåtgärder som vidtagits. 

Så snart det kan ske skall information också lämnas om: 

1. vilka sanerings- och restaureringsåtgärder som planeras för att 

begränsa följderna, samt 

2. vilka åtgärder som planeras för att förhindra att en olycka inträffar igen” 



 

 

4.2 HUR ARBETAR OCH TÄNKER EN CISTERNINSPEKTÖR? 

Det finns mängder av lagar och förordningar som reglerar farliga verksamheter, hamnar och 

oljehantering. För att kunna göra korrekta uttalanden angående lagar och förordningar för en 

specifik verksamhet krävs mängder av teoretisk och praktisk erfarenhet från verksamheten. Det 

blir ofta förvirrande och intetsägande när lagtext citeras i långa stycken. Jag besitter inte den 

kunskap och erfarenhet av cisternparken och Mälarhamnar AB för att kunna göra alltför 

bestämda uttalanden om de lagar och förordningar som är aktuella. Det är dock väldigt viktigt att 

känna till vad som krävs av verksamhetsutövaren för att få fortsätta att driva verksamheten. För 

att lösa detta dilemma intervjuade jag två personer som jobbar med tillsyn av cisterner: 

Miljöinspektör Anna Karlsson som arbetar för Västerås Stad och har ansvaret för tillsynen av 

OK/Q8:s cisternpark, samt Erica Wahlund på Länsstyrelsen Västmanland som har inspekterat 

andra mindre cisterner inom länet.  

 

4.2.1 Erica Wahlund Länsstyrelsen Västmanland 

När Erica Wahlund ska göra en cisterninspektion undersöker hon cisternväggens tjocklek, t.ex. 

om den har fått några erosionsangrepp som gjort den tunnare. Kvaliteten på rörledningar är också 

viktiga. Invallningen måste vara intakt och att dess volym är tillräcklig för innehållet i cisternen. 

Tankhandtaget måste hänga över invallningen för att eventuella läckage ska fångas upp. 

Påkörningsskyddet ska vara i skick för att skydda cisternen. Absorbermedel ska finnas nära till 

hands vid cisternen. Om dagvattenbrunnar finns placerade nära cisternerna ska det finnas 

tättingar vid dem, vid påfyllning av cisternen ska detta tättingen stoppa flödet till brunnen. 

Innehållsmärkning ska finnas på cisternen.   

 

Wahlund anser att vikten bör läggas på att kontrollera rutinerna för egenkontrollen som företaget 

är skyldigt att genomföra regelbundet. Oftast är det ett inhyrt specialiserat egenkontrollföretag 

som sköter detta. De har ansvar för att dokumentera att det gjorts, vad som kontrollerats och vilka 

brister som fanns mm. Det är även viktigt att få veta vem som har ansvaret för egenkontrollen i 

verksamheten och kommunicera med denna person om cisternernas situation. Erica tipsar om att 

föreskrift 2003:24 NFS är en viktig del av hennes arbete med tillsyn av cisterner.  

 

4.2.2 Anna Karlsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Västerås Stad 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Karlsson ansvarar sedan ett halvår tillbaka för tillsynen av 

cisternparken. Hennes kontaktman för OK/Q8 är Christer Von Feilitzen.  

 

Karlsson inspekterade området den 5 september 2007. Detta var en tillsyn enligt miljöbalken med 

inriktning på inklassning av verksamheten. Inklassning i detta fall betyder att bolagets 

verksamhet inspekterades och diskuterades utifrån den nya bilagan till förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som trädde i kraft januari 2008. Karlsson anger att den 

kod som är aktuell för bolaget är 39.60 anläggning för lagring eller hantering av gasformiga eller 

flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om 

anläggningen har en kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton per tillfälle eller hanterar mer än 

500 000 ton per år.  
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Mer detaljrik tillsyn genomförs på depån under de regelbundna besiktningar som utförs, där kan 

miljöinspektören närvara och dessutom inspektera besiktningsrapporten. Varje år ska även de 

depåansvariga lämna in en miljörapport till miljö och hälsoskyddsförvaltningen. Denna ska visa 

att bolaget följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Miljörapporten granskas 

noggrant för att vid behov resultera i krav på kompletteringar.  

 

4.2.3 Inspektionstillfället 

Diskussionerna som fördes handlade om:  

 

 Lagringskapaciteten, där Feilitzen återkommer med svar om detta vid senare tillfälle. 

Miljörapporten för 2006 anger att 450 895 ton produkter hanterades det året. 

 

 Sprinklersystemet som kan hantera en släckning av E85 och enligt Feilitzen klarar 

släckmedlet ARC Miljö att släcka E85.  

 

 Oljeavskiljarna som töms två gånger per år och är larmade med ljussignaler. Utgående 

vatten på dessa provtas två gånger per år.  

 

 Hon blev under mötet med Feilitzen informerad om att det finns en föreskrift som 

cisternparken inbegrips av, NFS 2000:15, denna anger att provtagningar och mätningar 

ska dokumenteras samt sparas i fem år.  

 

 Karlsson fick information om att avloppsledningarna gällande OFA-systemet och 

dagvattennätet inspekteras vart femte år genom egenkontroll med filmkamera för att finna 

sprickor (Karlsson, 2007). 

 

4.2.4 Begäran om komplettering av miljörapport för år 2006 

För en djupare inblick i vad som kan krävas av verksamhetsutövaren kan det vara lämpligt att 

läsa tidigare begärda kompletteringar av miljörapporter.   

 

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås Stad ansåg att nödvändiga åtgärder år 2006 för 

OK/Q8:s depå var följande: 

 

 Hanterad mängd etanol och tillsatsämnen skulle redovisas i miljörapporten 

 Gällande förelägganden och de eventuella förändringar som skett i verksamheten under 

året skulle redovisas. 

 Kunskapskravet är en lag som finns med i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, 

redovisningen för Västeråsdepån var allmänt skriven, den borde ha behandlat 

Västeråsdepåns detaljer i större utsträckning. Vilka utbildningar som krävs för 

kunskapskravet studerade depåpersonalen under året? 

 Det skulle ha angetts om de ställda villkoren på företaget uppfylldes eller inte, de 

mätningar eller provtagningar som bevisade detta borde ha redovisats.  
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5 MILJÖARBETE EFTER OLYCKAN 
Det finns som nämnts tidigare ett behov av mer kunskap om miljökonsekvenserna efter en 

olycka. Speciellt de långsiktiga konsekvenserna, t.ex. bioackumulering i näringskedjan behöver 

utredas och rapporteras. Enligt räddningsverket behövs konkreta krav på rapportering som utgår 

ifrån de nationella miljömålen men då omarbetade för att passa miljökonsekvenser av olyckor 

Akut påverkan kan ofta återställas på ett godtagbart sätt. Det krävs dock ofta betydande 

arbetsinsatser, därför bör det utredas var insatserna behövs mest och vem som har ansvar för resp. 

del. Denna långsiktiga undersökning skulle kunna passa bra för Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen i kommunen. Om mer komplex undersökning behöver göras finns ett 

behov av djupare expertis. Även om kunskapen finns på kommunen kanske inte resurser finns för 

uppgiften. I andra kommuner har det förts ett samarbete mellan Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen och den lokala räddningstjänsten efter en olycka och det har visat sig 

fungera väl i alla delar som ingår. Här har man även provat att göra rapporterna på ett liknande 

utförande.  

 

Rapporteringsrutinerna har man försökt hålla enkla och användbara för att personer som är 

mindre insatta ska kunna genomföra rapportering och provtagning. I protokollen ingår olika 

former av ekologisk påverkan på kort-, medel- och lång sikt (Björklund m.fl., 2000). 

 

Vid lokala miljöeffekter kan skadan kännas försumbar i perspektiv mot de nationella miljömålen 

därför kan det vara lämpligt med lokala/regionala miljömål för att motivera till att insatser 

genomförs.  

 

Petroleumutsläpp är vanliga och väl uppmärksammade problem men trots detta saknas kunskaper 

om långsiktiga konsekvenser i miljön. Det är känt att stora delar av världens sjöfåglar är hotade 

men kunskap om hur de ekologiska systemen fungerar i helhet är otillräcklig. Det görs väldigt få 

miljöriskanalyser av petroleumutsläpp idag. Det finns heller inget samlat register över vilken typ 

av olja och mängd som släpps ut och det medför att beräkna miljöriskerna. De få oljeutsläpp som 

dokumenteras görs det hos Räddningsverket i en databas kallad ”ORÄDD”. Denna information 

beskriver en väldigt liten del av det egentliga utsläppet och det medför att slutsatser utifrån detta 

blir väldigt osäkra. 
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5.1 EGENDOM OCH SÄKERHET ELLER MILJÖ SOM PRIORITET? 

I det akuta skedet vid olycka är räddningstjänsten den styrande kraften. Deras huvuduppgift är att 

skydda människor och egendom från förstörelse. Här är alltså inte miljöarbetet prioriterat, med all 

rätt. Det är dock viktigt att räddningsarbetarna har kännedom om hur de kan utföra sitt arbete på 

ett effektivt sätt och samtidigt spara miljön. Räddningstjänsten har redan befintlig utbildning i 

miljötänkande men ökad förståelse för miljökonsekvenser ger en större motivation till att handla 

miljömässigt. Därför bör ett samarbete mellan Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och 

Räddningstjänsten föras för att redogöra hur negativa miljöeffekter kan minimeras. (Björklund 

m.fl., 2000). Det innebär provtagning på ett eller flera av medierna: släckvatten, rök, ytvatten, 

recipientens vatten och jorden.  

 

5.2 PROVTAGNING 

I det första stadiet av Räddningsverket arbete efter att en olycka inträffat krävs kvalitativa 

metoder för att klarlägga specifika ämnen, de som kan göra störst skada på miljön och 

människors hälsa. Detta prioriteras före den översiktliga kartläggningen av alla ämnen. Kraft 

läggs även på att hitta spridningsförloppet Det är viktigt att ta reda på spridningsförloppet, detta 

kan göras med hjälp av någon generell screeningmetod. Räddningsverket bör använda metoder 

som snabbt kan avgöra om det är stor risk att ett farligt ämne sprider sig på området. 

Räddningsverket kan använda sig av flera metoder, exempelvis adsorptionsrör, GC, 

immunoassay och mikrotoxtest. För beslut på längre sikt krävs mer exakta data och god 

dokumentation av hur området fungerar. Detta kan ordnas genom provtagning eller 

direktmätningar som GC, LIDARteknik och optoder. Det behövs även kunskap om hur 

spridningen av specifika ämnen sker. Detta kan förutses genom mätningar av hydrologiska och 

meterologiska parametrar, t.ex. luftfuktighet, vattenföring och vindriktning m.fl.  (Holby, 2004).  

 

Analyserna från olika element skiljer sig åt tekniskt sett, nedan presenteras metoder som passar 

för de olika förhållandena.  

5.2.1 Mark 

Vid akuta tillfällen är GC eller immunoassay fördelaktiga. Bägge metoderna är snabba och ger ett 

kvalitativt resultat om det finns någon förorening på provpunkten. Problemet är att immunoassay 

är dyrt och det ger ett inte helt säkert resultat, lagring av testprodukten och förändrad temperatur 

kan förändra värdena rejält. Detta är dock fakta från 2004 och sedan dess har tekniken utvecklats 

mycket. GC medför också svårigheter, det behövs förberedelser beroende på vad som ska 

analyseras och en erfaren kemist som kan hantera gaskromatografen. En stor fördel med GC: n är 

att den har högt anseende som tillförlitlig på marknaden och räknas som en av de bästa 

metoderna för separering av relativt flyktiga ämnen. Med välskött utrustning och rätt detektor ger 

tillförlitliga data.  

 

Det är viktigt att förutom direktmätningar göra provtagningar för att kunna dokumentera och 

sanera och göra modellarbete. För tillfredsställande kartläggning och spridningsförlopp är någon 

konduktivitetsmetod lämplig. Metoden som väljs för kartläggning av förorening bör väljas utifrån 

vilken förorening som är väntad att finnas. När en förorening sprids i marken är det viktigt att 
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känna till vattenrörelser och vattenmängder på platsen. De parametrar som bör kontrolleras är 

grundvatten, nederbörd och släckvatten. För spridningsberäkningar bör fakta finnas på hur och 

var vattnet förflyttas i diken, grundvattenströmmar, ledningsgångar, sjöar och vattendrag (Holby, 

2004). 

 

5.2.2 Vatten och luft 

Omsättningstiden för luft och vatten är kort, detta gör att kraften satsas mer på direkta 

provtagningsmetoder än provtagning på sikt som används mer för dokumentation och 

modellarbete. Immunoassay och GC är direktmetoder som är användbara i vatten, de har samma 

egenskaper som tidigare beskrivits. Optoder passar också bra i vatten då de utvecklas snabbt och 

de ger svarsresultatet snabbt. Provtagning med laboratorieanalys tar för lång tid för att hinna välja 

saneringsmetod i det första skedet. Det har dock stor betydelse att få data för korrekt 

dokumentation, modellarbete och den sanering som kan krävas i recipienten senare. Gällande 

vattenprovtagning är det såsom i markprovtagning viktigt att veta vattenvägar och 

vattenmängder. Som nämnts tidigare har luften snabba har luften snabba rörelser och då även 

kontaminanterna i den. Någon form av LIDAR-teknik kan med fördel användas för att få reda på 

hastighet, innehåll, rörelseriktning och utspädning av rökgaser eller gasutsläpp. Vid ett utsläpp är 

omfattningen av föroreningar det mest prioriterade. Detta på grund av att allmänheten ska 

informeras fortast möjligt om föroreningen är hälsofarlig och vilka åtgärder som kommer att 

genomföras. Om utsläppet är ofarligt ska det ändå meddelas till allmänheten för att lugnet ska 

bevaras.  
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Nedan följer en punktlista som kan göra arbetet effektivare. Den är inte komplett och vissa 

punkter är svårgenomförda, den är ändå något som är värt att fortsätta arbeta med för framtida 

utveckling.  

 

 SAMARBETE mellan provtagare, räddningstjänstpersonal och utvärderare måste ha god 

kommunikation. Problemen som gör att kommunikationen inte är tillfredsställande kan 

vara tidsbrist, planeringsbrist eller ovilja. 

 

 KUNSKAP OM MEDAKTÖRERS ARBETE t.ex. operatörer, planerare och 

utvärderare. De kan inte alla besitta expertiskunskap inom varandras områden även om 

det vore bra. Det skulle dock underlätta med en viss inblick i andra aktörers arbete för att 

underlätta kommunikationen mellan dem. 

 

 KUNSKAP OM SPRIDNINGSPROCESSER behövs hos alla inblandade för att kunna 

bedöma hur de ska agera i ett akut läge. Det är även viktigt för att veta hur medaktörer 

inom andra områden planerar sitt arbete.  

 

 BESTÄMNINGSMETODEN ÄR OFTAST INTE DEN FELANDE LÄNKEN  när 

provsvaren kommer från ett ackrediterat laboratorium. 

 

 KUNSKAP OM FÄLTMETODERNA behövs för att idag används svaren från dem 

utan kritiskt tänkande. Kunnig personal behövs för att avgöra bristerna som de olika 

metoderna kan medföra.  

 

 PRAKTISK PROVTAGNINGSKUNSKAP FÖR SPECIFIKA ÄMNEN är extremt 

viktigt annars kan provtagningen utföras på fel sätt och resultatet blir felaktigt.  

 

 STANDARDISERADE MÄT- OCH PROVTAGNINGSTEKNIKER behövs för att 

alla värden ska kunna jämföras på ett korrekt sätt. Detta finns redan standardisering, dock 

utvecklas teknikerna fortlöpande. Med likadana metoder kan tidigare felaktigheter räknas 

om till aktuell standard.   

 

 SKAPA MODELLVERKTYG för att veta vilka scenarier som kan uppstå. Med 

korrekta data kan välutvecklade modeller skapas och det kan hjälpa beslutsfattare att göra 

rätt beslut.  

 

 

 GOD DOKUMENTATION är användbart för att ta del av tidigare erfarenheter och 

misstag för att se till att de inte upprepas (Holby, 2004). 
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6 Larmning, sjukvård och krisledning  
”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap” finns för att kommuner och landsting ska vara bättre förberedda 

kunna hantera större kriser när någon allvarlig händelse inträffar. Detta system finns organiserat 

för att minska risken för att kriser uppstår och att konsekvenserna av dessa blir mindre 

omfattande. När det uppstår ett hot mot liv, hälsa, miljö eller egendom i större omfattning tas 

denna lag i bruk. Exempelvis när något allvarligt påverkar sjukvården, energi och VA-system. 

Lagen tas dock endast i bruk när det är hot utöver det normala, annars hanteras situationen genom 

de normala procedurerna.  

 

Övergripande mål för Landstinget Västmanlands krisledningsnämnd 
 ”Trygga människors liv, personliga säkerhet och hälsa samt hindra eller 

begränsa skador på miljö och egendom. 

 Upprätthålla nödvändiga funktioner för ledning, samband och information”  

(Pettersson S., 2006b). 

 

 

Precisa mål för Landstinget Västmanlands krisledningsnämnd 

 ”Krisledningsnämnden skall kunna organiseras och börja verka inom tre 

 timmar efter beslut. 

 Krisledningsnämnden skall kunna verka uthålligt under lång tid. 

 Krisledningsnämnden skall ha tillgång till utbildad personal, lokaler och 

 utrustning för att kunna bedriva ett effektivt arbete. 

 Krisledningsnämndens förmåga skall upprätthållas genom utbildning 

 och/eller övningar minst vart fjärde år. 

 Plan för Landstingets krisledningsnämnd skall fastställas av 

 landstingsfullmäktige minst vid varje ny mandatperiod. 

 Risk- och sårbarhetsanalyser skall följas upp vid varje ny mandatperiod”  

(Pettersson S., 2006b). 

 

6.1 MYNDIGHETER/GRUPPER SOM LEDER ARBETET EFTER OLYCKAN 

De myndigheter/grupper som i huvudsak ansvarar för att ta konsekvenserna efter en olycka 

räddningstjänst, polis, landstinget och kyrkan och andra trossamfund.   

 

Räddningstjänstens uppgifter är att rädda utsatta personer, reducera brandens yta och 

styra/organisera räddningsarbetet.  

 

Polisens uppgifter är att spärra av området, reglera trafik, utrymning av området, identifiering av 

omkomna och registrering av fysiskt skadade, oskadda och utrymmande personer, registrering av 

gods, underrättelse av anhöriga och utredning av olycksorsak.  
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Vid behovet av ambulanser finns tre dygnsambulanser och två dagambulanser i Västerås, en 

dygnsambulans i Hallstahammar, två dygnsbilar i Köping, två dygnsambulanser och en 

dagambulans i Sala (Ambulanssjukvården, 2007). Depån kan nås inom tidsintervallet som 

socialstyrelsen kallar kort insatstid, <10 minuter (Svensk ambulanssjukvård, 2007) 

Landstinget ansvarar för att vårda sårade och leda organisationen för psykologisk, social och 

psykiatrisk hjälp. Målet med detta är direkt hjälp för att undvika trauman som kan ge effekter 

på den psykiska hälsan senare i livet. 2007). Västerås och Uppsala har bäst lämpade 

vårdplatser för att ta hand om de skador som kan uppkomma vid en omfattande brand. Tabell 

1 visar hur mycket Västerås och Uppsala Sjukhus har resurser för.  

 

Det finns olika organisationsplaner beroende på olyckans omfattning. Vid en olycka som 

klassas som liten är det 1-10 drabbade. Här räcker resurserna på Centrallasarettet till för 

de skadade, dock kan vissa behöva föras till något annat sjukhus för specialvård.  

När det är 10-50 drabbade finns en organisationsplan för stor olycka. I detta scenario 

räcker sannolikt inte resurserna på centrallasarettet till. Då transporteras ungefär hälften 

av de skadade till något annat sjukhus i närheten som har den vård som krävs. Mer 

ingående beskrivning av dessa planer finns hos Landstinget Västmanland (Pettersson S., 

2006a) 

 

Om en katastrof inträffar har landstinget ansvaret för att alla får den vård de behöver. Om det 

krävs vid en särskilt allvarlig olycka mobiliseras alla divisioner inom landstinget. Enligt 7 § 

Hälso- och sjukvårdslagen ska landstinget planera sin hälso- och sjukvård för att en 

katastrofmedicinsk beredskap alltid upprätthålls. Det krävs en katastrofberedskap för att detta ska 

vara möjligt att uppfylla. Resurserna ska kunna omfördelas, speciell planläggning behövs, 

katastrofutbildning och övningar är nödvändiga för att säkerställa att planerna fungerar i 

praktiken.  

 

Den katastrofmedicinska beredskapen betyder att planläggning finns för händelser utöver 

vardagens vård. Det innefattar planläggning, genomförande och utvärdering för att fungera bäst.  

 

När vården belastas till fullo krävs det att varje länk inom landstinget vet exakt vad de ska göra 

och när. För detta krävs att deras belastningsförmågor är väl anpassade mot varandra, att de 

uppfyller väntade krav och framförallt att de kan larmas på ett smidigt sätt snabbt efter olyckan.  

 

För att dessa punkter ska kunna uppfyllas i en pressad situation krävs det att de tillgängliga 

resurserna omdisponeras, de resurser som inte är direkt tillgängliga sätts i bruk och att det finns 

möjlighet att förflytta de första olycksoffren till andra vårdinrättningar för att plats ska finnas för 

nyanlända olycksoffer (Pettersson S., 2006b) 
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Tabell 1. Sjukhusresurser i Västerås och Uppsala 

Mottagande Sjukhus Västerås Uppsala 

Totalt antal vårdplatser 467 1079 

Antal intensivvårdsplatser 7 38 

Antal respiratorer 11 >10 

Antal operationssalar 18 47 

Traumaenhet? Ja Ja 

Brännskadeenhet? Nej Ja 

Saneringsenhet? Ja Ja 

(Backman K. mfl., 2005) 

 

Kyrkan och andra trossamfund har inga krav på sig vad de ska göra, kyrkan ställer frivilligt upp 

för de människor som behöver psykiskt stöd. Kyrkan samverkar och stödjer regionala 

myndigheter och organisationer. Sjukhuskyrkan kan också: i samarbete med polisen meddela 

dödsbud, ordna visning av omkommen och vid förfrågan hålla i andakten, ordna minnesstund 

mm, samordna med krissamtal och vara mellanhand med andra trossamfund som hjälper till.  

 

PKL leder det psykosociala arbetet vid en olycka. Denna grupp står under stabschefen från 

ledningscentralen. Ledningscentralen öppnas endast vid behov, t.ex. vid en katastrof. När en 

olycka sker utomläns och larmet inte utlösts från Västerås Sjukhus kan ett direktlarm skickas till 

PKL-gruppen, TIB eller sjukhuskyrkans jourverksamhet och akutmottagningen.  

 

När ordförande i Landstingsstyrelsen har avgjort vilka åtgärder som ska prioriteras i situationen 

tar krisledningsnämnden över ledningsarbetet. Den lokala/regionala stabschefen kommunicerar 

med landstingsdirektören och denne har i sin tur kontakt med ordförande i Landstingsstyrelsen. 

Ledningen på regional nivå består av landstingsdirektör, divisionschefer och stab/expertis. Figur 

3 visar en organisationsbild över Landstingets PKL-ledning (Pettersson S., 2006c). 

 

6.2 LARMVÄGAR VID EN OLYCKA/KATASTROF  

 Larm inkommer till SOS Alarm Sverige och de vidarebefordrar informationen till berörda 

parter. 

 Det kan också vara tvärtom, Västerås Sjukhus larmar SOS Alarm Sverige AB. 

 PKL blir upplyst om läget via sjukhusets växel. 

 Larm via TIB 

(Pettersson S., 2006c). 

 

Om en brand utbryter i depån kan det bli aktuellt att evakuera ett stort antal personer ur 

riskzonen. För att göra allmänheten uppmärksam på att fara förestår kan tyfonsignalen användas, 

ett s.k. viktigt meddelande till allmänheten (VA), även kallat flyglarm. Det ljuder i 7 sek och är 

sedan tyst i 14 sek, denna sekvens upprepas tills vidare. Olycksmeddelande med information om 

vilka skyddsåtgärder som bör vidtas sänds i Sveriges Radio P3 och P4 (Pettersson S., 2006a) 
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6.2.1 Gemensamt kommunikationssystem inom Sverige 

I det svenska samhället finns en mängd olika organisationer som arbetar med den allmän ordning, 

säkerhet och hälsa. T.ex. kommuner, statliga myndigheter och privata medverkande som elbolag 

mm. Många gånger kan det skapa problem när dessa ska kommunicera mellan varandra i ett 

krisläge.  Idag används en mängd olika kommunikationssystem eftersom varje instans ofta har 

sitt eget system. I Blekinge, Kalmar och Skåne län används ett system som kallas RAKEL inom 

polisen, kustbevakningen och kriminalvården. Vid behov kan alla delaktiga koppla upp sig mot 

detta samlade kommunikationssystem och därmed få en mycket effektivare kommunikation. 

Krisberedskapsmyndigheten är ansvarig för utbyggnaden av systemet och det kommer vara under 

utbyggnad till år 2010 (Krisberedskapsmyndigheten, 2007 d). 

 

6.3 MEDIA 

Det är av största vikt att ha ett gott samarbete med massmedia. För att undvika att falska rykten 

och antaganden sprids bör regelbundna möten hållas med journalisterna. Här ska all övergripande 

information som rör allmänheten delges. Det som absolut inte får tas upp är information om 

enskilda individer, den personliga integriteten måste skyddas. Personen med det övergripande 

ansvaret för en organisation ska kontaktas innan media bokas för informationsutlämning 

(Pettersson S., 2006c). 
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Figur 3. Organisationsbild Landstingets PKL-ledning (Pettersson S., 2006c). 
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7 ANDRA CISTERNOLYCKOR 
För att undvika olyckor och på bästa sätt sköta arbetet efter olyckan är det effektivt att undersöka 

andra liknande redan inträffade katastrofer för att inte göra om de misstag som begåtts där. 

7.1 BRANDEN I HEMEL HEMPSTEAD, LONDON 

Den 11 dec. 2005 exploderade av okänd anledning en oljedepå i Hemel Hempstead norr om 

London, se figur 4 och 5. Det var fredstidens största brand som någonsin inträffat i Europa, 20 st 

oljecisterner brann. Plymen från branden blev 3 km hög och spred sig till Frankrike och Spanien, 

dess yta var större än London. Vid explosionen uppmättes 2,4 på Richterskalan och närboende 

uppgav att vibrationerna kändes som en jordbävning. Den kraftigaste explosionen hördes till 

Nederländerna.  

 

Man gjorde ett släckförsök med 250 000 liter skum och 32 000 liter vatten i minuten, resultatet 

blev dock ett misslyckande, alla cisterner fick brinna ut helt.  

 

43 personer skadades, varav 2 st allvarligt, i explosionerna från branden. Personskadorna 

orsakades till största del av glasbitar och annat material som slitits med från husen nära depån. 

2000 personer evakuerades från området. En stor motorväg mellan London och nordvästra 

England stängdes av i ett flertal dagar. På depåområdet förvarades 16000 m
3
 bensin, diesel, 

fotogen och flygbränsle. Depån är den femte största i England och ägs av Texaco. Detaljerna i 

orsaken till branden är inte 100 % fastställda, man vet dock att en tank överfylldes och blyfri 

bensin läckte ut. Av detta bildades ett lättantändligt gasmoln som senare antändes. Arbete pågår i 

att utreda hur överfyllningen orsakades och hur explosionen kunde bli så oerhört kraftig 

(Buncefield Investigation, 2007). 

 

Röken kunde ses från rymden i ESA: s miljösatellit. Satelliten kan mäta luftföroreningar på höga 

höjder världen över. Det bildades mest sotpartiklar i branden och det berodde mest på den höga 

temperaturen och den goda förbränning som rådde. Det var till största del personer med 

luftrörsproblem och hjärtproblem som fick symptom. Mängden PAH:er uppmättes till låga halter 

(Europeiska rymdorganisationen, 2007). 

 

Närmiljön, närliggande vattendrag och grundvattnet riskerades då stora mängder bränsle läckte ut 

och blandades med släckskummet. Det mesta lyckades dock samlas upp av brandförsvaret och 

miljömyndigheterna. De direkta och synliga utsläppen lyckades minimeras till stor del och 

miljöskadorna blev inte enorma. Det  är en liten del av jämfört mot alla små dagliga och osynliga 

utsläpp som görs i Europa (Sveriges Radio, 2007). 
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Figur 4. Oljedepån Buncefield i brand (Aftonbladet, 2007). 

 

 
Figur 5. Karta med oljedepån Buncefield (Aftonbladet, 2007). 
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7.2 SVAVELSYRELÄCKAGE KEMIRA AB HELSINGBORG 

Under tiden 4-7 februari 2005 skedde utsläpp av stora mängder svavelsyra på Kemira Kemi AB i 

Helsingborg. Vid olyckan rämnade en cistern och 16 300 ton svavelsyra läckte ut, figur 6. Detta 

ärende är intressant i det avseenden att cisternen rämnade och hur samverkan skedde mellan olika 

myndigheter efter olyckan.  

Samarbetet mellan Kemiras personal och andra berörda fungerade överlag bra, detta anser 

räddningstjänsten i Helsingborg beror på att ett flertal övningar skett mellan dem och Kemiras 

personal i olika olycksscenarier.  

Tidigt i olycksskedet kontaktades kommunens miljöförvaltning, de hade dock inte något att 

anmärka. Det som gjordes i Helsingborgs kommun var att en informationsfunktion startades och 

den fungerade bra. Övriga parter som kontaktades var sjukvården, polisen, räddningsverket och 

externa räddningstjänster, länsstyrelsen och media.  

 

Figur 6. Den rämnade cisternen på Kemira AB i Helsingborg (Danielsson S., Winnberg T., 2005) 
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7.2.1 Kommunikation / information på KEMIRA AB 

Vid Kemira i Helsingborg gjordes en analys på vad som kunde ha gjorts bättre gällande 

information och kommunikation mellan inblandade parter. Kommunikation är ett ledord i allt 

slags samarbete och grunden för att det ska fungera. Det blir extra viktigt att tänka på när flera 

parter som inte brukar arbeta tillsammans tvingas göra det. I en sammansvetsad grupp behövs 

mindre muntlig kommunikation eftersom man har lärt sig hur medarbetarna fungerar i olika 

situationer. I en nysammansatt grupp finns inte denna vetskap och kommunikationen sker inte 

lika avspänt som i en sammansvetsad grupp. Det finns många synpunkter på hur 

räddningsinsatsen på Kemira utfördes.  

 

I starten var arrangemanget och strukturen på insatsen preciserad och det fanns god 

kommunikation med hänsyn till det oklara läget som fanns. Läget försämrades dock med tiden. 

När personal avlöses och ny personal ersätter dem måste de nytillkomna alltid aktualisera sig i 

den nya lägesbilden på platsen. Dokumentationen uppgav att informationen till den nyinkomna 

personalen var bristande. Lägesuppföljningen blev kraftigt försämrad efter endast två timmar i 

den ledningsbuss som fanns på området. Detta var troligen orsaken till det senare uppkomna 

problemet lägesbildens oklarhet.  

 

Det kom ett förslag från stabscheferna som gick ut på att man borde ha länkat ihop 

informationsbefälet hos räddningstjänsten med stadens informatörer. Exempelvis vore detta 

funktionellt vid pressmeddelanden. Det fanns enligt den första olycksdagens dokumentation 

uppgifter om sådan kommunikation. Sedan försämrades denna arbetsmetod kraftigt (Danielsson 

S., Winnberg T., 2005). 

 

7.3 BUSSKRASCH I FAGERSTATRAKTEN 

Det var en busskrasch i Fagerstatrakten 2003 där flera människor omkom. Ett problem som 

uppdagades efter denna olycka var att den direktuppkopplade linjen mellan SOS Alarm och 

akutmottagningen på Västerås Sjukhus inte fungerade. Det tog hela 15 min från 

kraschögonblicket tills att akutmottagningen på Västerås Sjukhus mottog meddelandet. Det tog 

22 min innan akutmottagningen i Fagersta fick veta om olyckan från Västerås Sjukhus (Backman 

K. mfl., 2005). 
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8 DISKUSSION  
I kap 3 nämns instabil mark som ett extra känsligt område vid vattenmättnad. Ett sådant område 

finns vid kolkajen där marken redan har sjunkit undan, detta är ett stort problem, särskilt som et 

är väldigt dyrt att åtgärda.  

 

I Kap 3 nämns även att syrenivån i Mälaren kommer bli lägre ca en månad efter en brand med 

släckvattenutsläpp. Man vet inte exakt vilka konsekvenser detta kan resultera i. Vetskapen om 

påverkan på kort sikt är relativt klarlagd medan påverkan på längre sikt är oviss. Detta kapitel 

nämner även att det inte finns mycket organiskt material på kajen som kan spolas med 

släckvattnet ut i Mälaren för att övergöda vattnet.  

 

I kap 4 berättas att granskningen av riskanalyser genomförs av resp. berörd myndighet. Detta 

verkar vara en ineffektiv metod att utföra arbetet på. Det vore svårt att sammanföra all tillsyn på 

en myndighet då det kräver expertiskunskap inom olika områden.  

 

Det är märkligt att saneringsansvaret som beskrivs i kap 4 blev mer oklart när miljölagstiftningen 

utvecklades från renhållningsslagen till miljöbalken. Detta är ett klart problem för naturens bästa 

eftersom ansvarsutredningen riskerar att försena saneringen, det kan dock vara något positivt för 

att förorenaren själv kan bli drabbad av saneringsansvar. Om det alltid är kommunen som blir 

ansvarig för saneringen bryr sig inte förorenaren om att den själv kan bli saneringsskyldig.  

 

I miljöarbetet efter olyckan i kap 5 skulle ett samarbete mellan Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen och Mälardalens brand- och räddningsförbund kunna föras. Om en plan 

för efterarbetet till en olycka utarbetas finns det möjlighet att en förhållandevis begränsad kostnad 

krävs för den värdefulla information som ett välplanerat efterarbete kan ge.  

 

Kommunikationsproblem mellan alla instanser som blir inblandade i en olycka är väldigt vanligt 

runtom i världen och Sverige, alltför ofta får människor lida och fler dö än vad som är nödvändigt 

p.g.a. kommunikationsproblem. Detta problem kan minimeras m.h.a. det sammanlänkande 

kommunikationssystemet RAKEL som beskrivs i kap 6.  

 

På Kemira i Helsingborg var lägesrapporteringen till efterkommande personal god till en början 

och sedan försämrades den kraftigt. Detta är märkligt då den nyanlända personalen borde kräva 

alla detaljer om lägesbilden för att själva veta hur de ska hantera situationen. Det var likadant 

med informationen från räddningstjänsten till övriga intressenter, informationsläget försämrades 

med tiden. Räddningstjänsten borde också vara högst angelägen om att all information som sprids 

till övriga intressenter och allmänheten är korrekt för att undvika missförstånd som kan få 

konsekvenser för dem själva. T.ex. för att undvika att allmänheten överbelastar personalen på 

räddningstjänsten  med telefonsamtal där de undrar över läget.   
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9 SLUTSATSER 
Den instabila marken vid kolkajen bör kunna skyddas mot släckvatten för att undvika värre 

skador. Förslagsvis med någon form av hinder som leder släckvattnet bort från sänkan och som 

går snabbt att placera ut.  

 

Som det fastställdes även i det tidigare examensarbetet är det viktigt att långsiktiga 

undersökningar av Mälarens ekologi utförs efter en olycka.  

 

Det finns i nuläget lite organiskt material på kajen, detta är positivt och ytan bör hållas fri även 

fortsättningsvis för att undvika ytterligare övergödning vid ett släckvattenutsläpp.  

 

För att arbetet ska gå smidigare för alla parter bör mer kommunikation och samarbete föras 

mellan myndigheterna som granskar riskanalyserna. Förslagsvis kan Länsstyrelsen Västmanland 

fungera som kontakt mellan berörda parter då det är den myndighet som står mellan lokal och 

nationell nivå.   

 

Ett samarbete mellan Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Mälardalens brand- och 

räddningsförbund bör kunna föras i arbetet efter en olycka. Förslagsvis skulle arbetet behandla 

studier, provtagning och uppföljning av olyckor. För att begränsa negativa miljöeffekter och 

upptäcka bästa möjliga åtgärder efter olyckor bör rapporteringen formas i standarder som gör att 

olika scenarier blir jämförbara med varandra. 

 

Sjukvårdens kapacitet är säkerställd för alla drabbade även om det inträffar en enligt definitionen 

stor olycka, dock finns risken att vissa patienter måste transporteras till närliggande sjukhus 

utanför länet p.g.a. platsbrist eller specialistvård, t.ex. universitetssjukhuset i Uppsala.  

 

Mer resurser bör tilldelas RAKEL-projektet för att det ska kunna utvecklas i hela landet så snart 

som möjligt. Arbetet går fortare och får mer resurser ju fler intressenter som engagerar sig.  

 

Någon person bör utses som ansvarig för att rapporteringen under olycksförloppet och 

efterarbetet ska fortlöpa och vara korrekt under hela processen. Denna person bör ha 

kommunicering/informering som enda arbetsuppgift eftersom det lätt kan komma i andra hand 

jämfört mot andra mer praktiska uppgifter.  

 

I kapitel 7 beskrivs direktlarmningen som misslyckades vid busskraschen i Fagerstatrakten. Detta 

är en händelse som inte får upprepas, därför bör denna direktlinje testas regelbundet. Det bör 

även finnas en direktlänk från SOS Alarm till fler berörda parter än bara de största sjukhusen i 

området, då minimeras risken för detta misstag och man behöver inte lägga betänke- och 

handlingstid på att informera andra sjukhus vid en olycka.  
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