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Farligt avfall
Svenska Miljöinstitutet
Kustbevakningen
Katastrofhjälp för fåglar och vilt
Kalmarsundsregionens renhållare
Lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling
Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor
Länsstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Stiftelsen för
psykologiskt försvar övergick 2009-01-01 till MSB
Datorprogram som används för ekonomisk rapportering till MSB
Räddningschef i beredskap
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
Räddningsledare
Regionalt resurscentrum
Saneringsledare
Sjöräddningssällskapet
Vägverket produktion övergick 2009-01-01 till Svevia
Teknikkonsultföretag som tillhandahåller oljejour på uppdrag från
Naturvårdsverket
Tjänsteman i beredskap
Vakthavande befäl
Viktigt meddelande till allmänheten
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1 Inledning
Sjöfarten i Östersjön står för en stor del av transport av gods och passagerare inom regionen. Enligt
Helsingforskommissionen, som verkar för bevarandet av den marina miljön i Östersjöområdet, seglar
ungefär 2000 st. fartyg kontinuerligt i regionen, dygnet runt – året runt. Det faktum att det seglar ett
stort antal fartyg i Östersjön gör att de flesta farleder som finns i området är hårt trafikerade. Risken för
olyckor till sjöss med ett oljeutsläpp som följd är på grund av detta alltid förestående. Under den
senaste tioårsperioden har sjöfarten ökat (HELCOM, 2008), vilket ökar risken för oljeutsläpp.
År 2003 inträffade en fartygskollision mellan två fartyg norr om Bornholm Danmark. Kollisionen fick
det ena fartyget att sjunka och en stor del olja släpptes ut, vilken spred sig. Efter några dygn när oljan
spridit sig och nått sydöstra delen av Skåne var uppemot 600 personer aktiverade i saneringen efter
oljeutsläppet. Erfarenheterna från insatsen mot oljeutsläppet visade att beredskapen för sådana
händelser inte var tillräcklig, vilket föranledde behovet av beredskap i kommuner med en hotbild.
Länsstyrelsen i Kalmar län anger i sin
plan för oljeskydd (2007) att det finns
en hotbild för Kalmar län på grund av
viktiga och hårt trafikerade farleder
för sjöfarten, i och omkring länet.
Detta illustreras i Figur 1.
Ett oljeutsläpp kan ha dimensionen
från ett litet oljeutsläpp på några liter
olja till ett stort oljeutsläpp på flera
miljoner liter olja. Oavsett storleken
på ett oljeutsläpp tar djur och natur
skada av det.
Utöver skador på människa, miljö och
egendom kan ett utsläpp också ge
socioekonomiska effekter vilka
påverkar samhället direkt och indirekt.
Studier visar att de indirekta
socioekonomiska effekterna på
samhället efter ett stort oljeutsläpp i
form av bortfall av turistrelaterade
inkomster kan vara större än
kostnaderna för själva saneringen av
utsläppet (Räddningsverket, 2004).
Figur 1. Bilden visar sjöfarten i Östersjön under en tidsperiod av en
vecka (HELCOM, 2008). Ju starkare färg farleden har desto fler fartyg
trafikerar den. Torsås kommun, markerad med vitt, är belägen nära
en hårt trafikerad farled (söder om Öland) och en mindre farled
(Kalmarsund).

Torsås kommun har en kustlinje som
lockar många turistbesökare från olika
delar av Sverige och världen.

Ett utsläpp här skulle både förstöra djur- och naturmiljön men också kunna ge negativa
socioekonomiska effekter under lång tid framöver.
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1.1 Bakgrund
Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun upprätta ett handlingsprogram för
räddningstjänst. I handlingsprogrammet ska kommunen identifiera risker som finns i kommunen med
olyckor som följd, med andra ord de risker som leder till en räddningsinsats. Enligt Lag (SFS 2006:544)
ska kommunen göra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera potentiella extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Identifieras en extraordinär händelse ska detta resultera i en plan för den
händelsen. Torsås kommun har identifierat, i både risk- och sårbarhetsanalysen och kommunens
handlingsprogram, att det finns risk för ett oljeutsläpp till sjöss där spridning kan ske till kustlinjen. Det
är på dessa grunder som denna oljeskyddsplan tagits fram.
1.2 Mål och syfte
Målet med oljeskyddsplanen är att skapa förutsättningar för en effektiv räddnings- och saneringsinsats
efter ett oljeutsläpp till sjöss. Detta för att minimera påfrestningen på människa, miljö och egendom i
Torsås kommun.
Syftet med oljeskyddsplanen är att utgöra ett stöd för kommunen, räddningstjänsten och andra
inblandade parter vid en eventuell räddningstjänstinsats och saneringsinsats på grund av ett oljeutsläpp.
1.3 Omfattning
Oljeskyddsplanen har utarbetats genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen Kalmar län, berörda
förvaltningar i Torsås kommun samt räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET). Planen
riktar sig till ledningen samt berörda parter under räddningstjänstinsatsen och saneringsinsatsen när ett
oljeutsläpp drabbar Torsås kommuns kust. För att säkerställa att planen fungerar i praktiken bör den
övas regelbundet i kommunen.
Oljeskyddsplanen är indelad i två delar, en Åtgärdsplan och en Allmän del. Den allmänna delen syftar till
att ge svar på allmänna frågeställningar som kan uppkomma inför och under ett oljepåslag.
Åtgärdsplanen syftar till att vara ett kronologiskt stöd under uppstartsfasen av räddningstjänstinsatsen
och saneringsinsatsen vid ett oljepåslag.
1.4 Litteratur
MSB:s pärm Kommunens oljeskydd (2010) som finns tillgänglig på RFET, samhällsbyggnadsförvaltningen
och MSB:s hemsida är tänkt att vara ett komplement till oljeskyddsplanen. Pärmens syfte är att ge råd
till räddningstjänsten och miljökontoret i kommunen vid bekämpning av en oljeolycka.
1.5 Revidering
För att säkerställa oljeskyddsplanens giltighet ska den revideras minst en gång per mandatperiod. Detta
gäller för Allmän del och Åtgärdsplan. Bilagorna till oljeskyddsplanen ska revideras en gång per år för att
garantera att kontaktuppgifter är uppdaterade. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för
revideringen av oljeskyddsplanen.
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2 Åtgärdsplan
Åtgärdsplanen tar kronologiskt upp de frågeställningar som ska beaktas vid en insats mot oljeutsläpp
och är tänkt att användas som en checklista. Planen är indelad i räddningstjänstinsats och
saneringsinsats. Mer information om respektive åtgärd återfinns i oljeskyddsplanens allmänna del.
2.1 Kommunens räddningstjänstinsats
Då ett oljeutsläpp hotar Torsås kustlinje initieras räddningstjänst. RFET är ansvarig för kommunens
räddningstjänstinsats. För närmare beskrivning kring ansvarsfördelning före, under och efter ett
oljeutsläpp se rubrik Ansvarsfördelning. Åtgärdsplanen i Tabell 1 är tänkt som ett stöd för
räddningsledaren (RL) under räddningstjänstinsatsen.
Tabell 1. Tabellen visar åtgärdsplanen för RL samt var informationen finns åtkomlig i den allmänna delen.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärd
Kontakta Kustbevakningen (KBV) för info
om oljans omfattning och för oljeprognos
Säkerställ att oljeprov tas (KBV), initiera
dokumentering
Kontakta kommunens krisledning
Identifiera behov av yttre resurser; Speciellt
resurs från MSB:s oljeskyddsförråd som är
viktig att initiera i ett tidigt skede
Polisanmäl händelsen
Upprätta stab/ledningscentral enligt
stabsorganisation Kalmar län
Kontakta samverkanspartners efter behov;
Tillsätt en samverkansgrupp
Kontakta Miljöenhet på kommunen för
prioritering av områden
Kontakta experter efter behov; Speciellt
Naturvårdsverkets oljejour
Kontakta MSB om ersättning för
räddningstjänst och sanering; ORÄDD
Upprätta logistiken kring olja och oljeavfall
Initiera informationshantering
Förbered omhändertagande av oljeskadade
fåglar och djur (lokaler, personal)
Förbered för avlösning av personal
Planera för mottagande av haverist till
nödhamn eller grundsättning i offervik
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•

Rubrik i Allmän del
Prognos

•

Dokumentation

•
•
•
•
•
•

Organisation
Prognos
Resurser
Samverkansorganisationer
Samverkansorganisationer
Organisation

•
•
•

Samverkansorganisationer
Organisation
Miljö

•

Experter

•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi
Dokumentation
Avfallshantering
Informationshantering
Experter
Avfallshantering
Organisation
Avfallshantering

2.2 Kommunens saneringsinsats
Kommunens ansvar innefattar saneringsinsatsen efter räddningstjänstinsatsen. Konkret är det
samhällsbyggnadsförvaltningen som utser en saneringsledare. Om saneringsinsatsen innefattar flera
kommuners geografiska område kan en gemensam saneringsledare utses. För mer information om
ansvarsfördelning före, under och efter oljeutsläpp se rubrik Ansvarsfördelning. Åtgärdsplanen i Tabell 2
är tänkt som ett stöd för saneringsledaren (SL) under saneringsinsatsen.
Tabell 2. Tabellen visar åtgärdsplanen för saneringsledaren, vem som ansvarar för åtgärden samt var
informationen finns åtkomlig i den allmänna delen.

•

•

•

•

•

•
•

•

Åtgärd
Utnyttja avtalade
entreprenörer för
saneringsinsatsen
Prioritera kustområdet
och val av
saneringsmetod för
respektive område
Identifiera
mellanlagringsplats/
avfallsanläggningar/
depåplats
Planera logistiken kring
transport av FA;
Boende vid lång
saneringsinsats
Hantering av frivilliga;
Boende, mat, sjukvård,
försäkring, utbildning,
utrustning
Hantering av
oljeskadad fågel/djur
Förbered för
media/studiebesök om
intresset för insatsen
blir stort
Då saneringsinsatsen är
avklarad, initiera
miljöuppföljning efter
saneringsinsats

•

Ansvarig
Samhällsbyggnadsförvaltning

Rubrik i Allmän del
• Resurser

•

Samhällsbyggnadsförvaltning

•
•

Sanering
Miljö

•

Samhällsbyggnadsförvaltning

•

Avfallshantering

•

Samhällsbyggnadsförvaltning

•

Avfallshantering

•

Förvaltning för
ledning &
administration Personalenhet
Samhällsbyggnadsförvaltning
Förvaltning för
ledning &
administration Information/
säkerhet
Samhällsbyggnadsförvaltning

•

Frivilliga

•
•
•

Experter
Avfallshantering
Informationshantering

•

Dokumentation

•
•

•
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3 Allmän del
Under denna rubrik beskrivs allmänna delar som bör uppmärksammas inför och under en insats på
grund av ett oljeutsläpp.
3.1 Ansvarsfördelning
Insatsen mot ett oljepåslag på grund av ett oljeutsläpp till sjöss kan delas in i fyra faser, se Figur 2.

Fas 0
Förberedelser

Fas 1
Utsläpp till havs

Fas 2
Oljepåslag kust

Fas 3
Sanering

Tid

Statligt och
kommunalt
ansvar

MSB med andra
myndigheter

Statligt ansvar

Kommunalt
ansvar

Kommunalt
ansvar

Kustbevakningen

Kommunal
Räddningstjänst

Utsedd
förvaltning i
kommunen

Kommunen

Figur 2. Bilden visar ansvarsfördelningen före, under och efter ett oljeutsläpp till sjöss.

Fas 0 – Förberedelser
Åtgärder görs statligt och kommunalt för att förebygga ett oljeutsläpp. De åtgärder kommunen kan
göra är upprättande av oljeskyddsplan, öva och utbilda samt samverka med övriga myndigheter och
kommuner. MSB är sammanhållande för att oljeskyddet längs kusterna är tillräckligt.
Fas 1 – Utsläpp till havs
I fas 1 har en olycka med ett oljeutsläpp som följd inträffat. Under denna fas är staten ansvarig för
räddningsinsatsen. Konkret är det Kustbevakningen som genomför miljöräddningstjänst till sjöss. Om
prognoser från Kustbevakningen visar på att oljan kommer nå Torsås kommun blir kommunal
räddningstjänst aktuell i denna fas. Beslut tas av räddningsledare (RL) med stöd i Lag (SFS 2003:778)
om skydd mot olyckor:
”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.”
Gränsen mellan statlig och kommunal räddningstjänst går i strandzonen. Geografiskt omfattar
Kustbevakningens ansvar Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon; Vattendrag, kanaler, hamnar
samt andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren ingår inte. I kommunens handlingsprogram
illustreras gränsen mellan statligt och kommunalt ansvar för Bergkvara hamn, se bilaga Bergkvara hamn.
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Fas 2 – Oljepåslag kust (Grovsanering)
I fas 2 fås oljepåslag utmed kommunens kust och kommunal räddningstjänst fortgår. Insatsen inriktas
mot att hindra oljan att nå kusten så att skadorna inte förvärras och att bekämpa oljan, så kallad
grovsanering av stranden. Om räddningstjänstinsatsen är omfattande kan Länsstyrelsen överta ansvaret
från flera kommuner och samordna insatsen enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.
Fas 3 – Sanering (Finsanering)
När oljan nått stranden och skadan inte kan förvärras av ytterligare oljepåslag är insatsen en fråga om
sanering, inte räddningstjänst. Arbetet innefattar finsanering av stränderna. Beslut om avslut av
räddningstjänst ska skriftligt redovisas, enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, handling för
detta finns i bilaga Avslut av räddningstjänst. Ansvaret för fas 3 är inte reglerad i lag, men praxis är att
kommunen ansvarar för saneringen av sitt eget geografiska område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för saneringen. En saneringsledare, SL, utses av
samhällsbyggnadsförvaltningen som leder saneringsarbetet. Om flera kommuner samverkar utses en
gemensam saneringsledare som leder arbetet. Det operativa ledningsarbetet delegeras med fördel
tillbaka till den kommunala räddningstjänsten.
Befogenheter
Då kommunen övertar ansvaret under saneringfasen minskas befogenheterna på grund av att det inte
är tal om räddningstjänst längre. Två rättigheter som tappas, vid övergång från räddningstjänstinsats till
saneringsinsats, är tjänsteplikt och ingrepp i annans rätt. Överväg därför att behålla
räddningstjänstfasen under så lång tid som möjligt, beakta dock kriterierna för räddningstjänstens
giltighet enligt lag om skydd mot olyckor.
Gränsdragning mellan räddningstjänst och sanering
Som utgångspunkt gäller att räddningstjänst ska avslutas då inget nytt oljepåslag görs som förvärrar
skadorna under en tidsperiod av 24 timmar. Om RL har svårt att bestämma om avslut av
räddningstjänst kan nedan listade kriterier från litteratur (SRV, 1997) användas som stöd till
gränsdragning mellan räddningstjänst och sanering.
Räddningstjänst är att:
• Stoppa utflöde av olja
• Begränsa spridning av olja
• Förhindra att oljan når land
• Förhindra att olja som nått land ger akuta skador
• Förhindra oljan som nått land att spridas till omkringliggande, icke kontaminerade, områden
• Styra undan drivande olja som hotar skyddsvärda områden
• Grovsanera, se rubrik Sanering
Sanering är att:
• Avlägsna olja som nått land och som kontaminerar strandpartier
• Avlägsna och transportera bort olja som nått stranden
• Transportera bort och omhänderta farligt avfall
• Rengöra stränder
• Återställa anläggningar och strandpartier som skadats
• Finsanera, se rubrik Sanering
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3.2 Avfallshantering
Vid sanering och upptagning av olja på stränder i samband med en oljeolycka uppkommer stora
avfallsmängder. Val av saneringsmetod styr till viss grad avfallsvolymen och typ av avfall. Därför bör
man välja en saneringsmetod som genererar minimalt med avfall. Avfallet som uppkommer efter
sanering är klassat som farligt avfall (FA). Det är avfall som är farligt på grund av dess explosivitet,
brandfarlighet, frätande egenskaper, smittförande egenskaper eller giftighet för människa och miljö.
Erfarenheter från sanering av andra oljeutsläpp visar att avfallshanteringen kan vara den begränsande
faktorn för hur effektiv saneringsinsatsen blir. Detta på grund av att det kan uppstå flaskhalsar i
transportleden från skadeplatsen till avfallsstation. Orsaken är att det bildas stora mängder avfall efter
saneringen och därför krävs tillgång till stora transportresurser. Om
mellanlagringplats/avfallsanläggning är belägen långt från skadeplatsen blir det särskilt komplicerat
eftersom det ställs extra stora krav på transportresurser.
Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för avfallshanteringen. Kommunens avtalade
entreprenörer samt lokala och regionala resurser angående avfallshantering finns i bilaga Avfallshantering.
Initialt
• Rensa platser längs kusten som riskerar att utsättas för oljepåslag från bråte och dylikt för att
minimera saneringsavfallet
• Upprätta kontakt med transportföretag som kan transportera farligt avfall och företag som
innehar containers, nyttja avtalade entreprenörer
• Upprätta kontakt med anläggningar som kan ta emot farligt avfall
• Identifiera eventuella mellanlagringsplatser, tillfälliga lagringsplatser och transportvägar för
farligt avfall
• Tillsammans med berörda parter uppskatta mängden avfall som kommer bildas beroende på
val av saneringsmetod, utsläppt oljemängd och strandtyp
Logistikkedjan
Farligt avfall som uppkommer på saneringsplats lagras tillfälligt på strandområdet. Därefter
transporteras FA (farligt avfall), vid behov, till depåplats för omlastning till större fordon. Därifrån
transporteras FA direkt till avfallsanläggning eller, om avfallsanläggningen är belägen långt från
saneringsplatsen, till mellanlagringsplats. Från mellanlagringsplats transporteras FA sedermera till
avfallsanläggning. Figur 3 illustrerar hur avfallshanteringen schematiskt kan vara uppbyggd.

Figur 3. Bilden visar schematiskt avfallshanteringen från skadeplats till avfallsanläggning (SRV, 2008).
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På skadeplats
Allt avfall som bildas till följd av saneringsarbetet kan lagras tillfälligt på plats utan tillstånd. Lagringen
ska ske i täta containrar eller behållare med täta underliggande skikt så att sekundärkontaminering inte
kan ske.
Följande punkter kan beaktas på skadeplatsen:
• Sortera avfall i farligt och icke-farligt avfall
• Använd läcksäkra containers och behållare
• Rengöring av containers görs i anslutning till skadeplatsen för att minska kontaminering
• Dukar och markskydd placeras under fat, säckar och behållare så att det inte sker någon
sekundär kontaminering
Transport av farligt avfall
Transporter med farligt avfall är tillståndspliktiga enligt Avfallsförordning (SFS 2001:1063). Den som
lämnar farligt avfall till transportör ska kontrollera att denne har tillstånd att transportera farligt avfall.
Transportören ska i sin tur kontrollera att mellanlagringplats/avfallsanläggningen har tillstånd att ta
emot det farliga avfallet vid överlämning.
Transport av farligt avfall klassas som transport av farligt gods enligt ADR-S. Detta innebär att
transporten endast får ske på av Länsstyrelsen utsedda vägar. I bilaga Farligt gods återges en karta över
de vägar där transport av farligt gods får ske i sydöstra delen av Kalmar län. Mer information om farligt
gods finns på MSB:s hemsida på adressen:
http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farligt-gods/Regler-vid-transport/Foreskrifter/ADR-S/
Mellanlagring
Om det behövs kan farligt avfall mellanlagras i väntan på vidare transport. Den plats där mellanlagring
sker är tillståndspliktig enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Regionala platser där mellanlagring får ske
återfinns i bilaga Avfallshantering.
Avfallsanläggning
Den anläggning där farligt avfall lämnas för behandling eller förvaring är tillståndspliktigt enligt
Miljöbalken (SFS 1998:808). Förteckning över avfallsanläggningar återfinns i bilaga Avfallshantering.
Depåplats
Generellt längs Torsås kustlinje är det svårt att komma ned till strandområdet med tyngre fordon. Detta
beror på att det mestadels finns smala grusvägar ned till strandområdet och vissa av dessa vägar har
också viktbegränsning. Därför kan depåplatser nyttjas som en baspunkt i nära anslutning till
strandområdet. Depåernas syfte är att fungera som en lagringsplats för materiel och fordon samt
omlastningsplats för avfall för vidare transport. Mellan depån och saneringsplatsen kan materiel,
personal och avfall fraktas med lättare fordon typ fyrhjuling, traktor och bandvagn. En depåplats är
organisationsmässigt placerad efter tillfällig lagringsplats men är inte avsedd att vara en
mellanlagringsplats. Om depåplatsen är tänkt som mellanlagringsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
Om omlastning av farligt avfall görs på depåplatsen ska depåplatsen, likt den tillfälliga lagringsplatsen,
ha täta underliggande skikt så att sekundärkontaminering inte kan ske.
Tänkbara resurser på en depåplats:
• Tomma containers och andra behållare för farligt avfall
• Saneringsmateriel från MSB:s oljeskyddsförråd
• Olika sorters fordon för transport och omlastning (båt, fyrhjuling, traktor, lastbil, bandvagn,
hjullastare, mm.)
• Ledningsbuss
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I bilaga Depåplats återfinns en inventering av tänkbara uppställningsplatser längs Torsås kustlinje. Vissa
inventerade depåplatser är belägna direkt vid strandområdet och kan i dessa fall användas som
kombinerade saneringsplatser. De identifierade depåplatserna i bilagan är de platser som urskiljts som
bäst placerade.
Nödhamn
Om fartyget som orsakat oljeutsläppet behöver bogseras till hamn kallas hamnen nödhamn. I Torsås
kommun är Bergkvara hamn nödhamn. Nödhamnen ska helst inte vara placerad så att bogseringen sker
i farled nära skyddsvärda områden som kan kontamineras av haveristen. När haveristen är bogserad i
nödhamn är det aktuellt att lägga ut länsor runt haveristen så att det inte sprids olja från haveristen.
Samverkan om lämplig nödhamn och kommunens förfarande görs med KBV och Transportstyrelsen.
Offervik
Om det bedöms att haveristen inte kan bogseras till nödhamn kan fartyget sättas på grund för att
undvika att fartyget sjunker. Den plats där fartyget grundsätts kallas offervik. Offervikens placering ska
helst vara avskiljd från skyddsvärda områden och på plats där haveristen lätt kan avskärmas med länsor.
Offerviken ska också vara belägen på plats som är lätt att nå med andra fartyg/fordon. Samverkan om
lämplig offervik görs med KBV och Transportstyrelsen.
Döda djur
Efter ett oljeutsläpp skadas många vilda djur av oljan. Många djur kan räddas med hjälp av ideella
organisationer såsom KFV, men många avlider på grund av oljan. Djuren kan dö vid direktpåverkan av
oljan men också under omhändertagandet (tvättning) på grund av stress med mera. Det kan också bli
aktuellt med skyddsjakt på de fåglar som uppenbart lider av oljan. Alla avlidna djur ska förpackas och
frysas ned, på grund av att det klassas som riskavfall, i väntan på transport till obduktion eller
destruktion. Vissa avlidna djur som räknas som statens vilt ska förpackas och skickas till
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Råd om hantering av döda djur kan KFV och Länsstyrelsen
hjälpa till med, se rubrik Experter.
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3.3 Dokumentation
Under hela händelseförloppet, från att information inkommer om att ett oljeutsläpp gjorts till sjöss tills
saneringen avslutats, ska alla beslut och all information dokumenteras grundligt. Det är viktigt i den
meningen att det inte ska uppkomma tvister om ekonomiskt ansvar efter insatsen, både vad gäller den
enskilde markägaren och kommunens/räddningstjänstens ekonomiska anspråk. En vital del i detta är
att ta ett oljeprov för att kunna avgöra ansvarsfrågan i efterspelet av olyckan.
I staben dokumenteras alla beslut skriftligt av stabsbiträden. Utförligare beskrivning av arbetsuppgifter
för stabsbiträden återfinns i Stabsorganisation Kalmar län.
Initialt
Initialt kontaktas MSB som tillhandahåller personal som utbildar i dagrapporteringsprogrammet
ORÄDD. Det är ett datorprogram som används för kostnadsredovisning för materiel och personal
under insatsen. Tills dess att MSB kommer på plats i kommunen och utbildar i programmet används
dagrapporteringsblankett, se bilaga Dokumentation.
Under insats
Händelser som är aktuella att dokumentera under insatsen:
• Oljeprov (för att i ett senare skede fastställa ursprung, ansvarsfråga)
• När polisanmälan gjorts
• Personal i organisationen och deras ansvar, se bilaga Bemanningslista
• Samtliga beslut som tas av ledning (tjänsteplikt, ingrepp i annans rätt, övriga operativa
ledningsbeslut)
• Eventuella upphandlingar
• De saneringsmetoder och saneringstekniker som används
• Transportvägar för farligt avfall
• Vilka entreprenörer som upphandlats eller nyttjas enligt avtal
• Miljön utmed kusten före oljepåslag
• Miljön utmed kusten under räddningstjänstinsats
• Miljön utmed kusten under saneringsinsats
• Miljön utmed kusten efter avslutad saneringsinsats
• Viktiga händelser (ex. bogsering av haverist till nödhamn)
• Övriga operativa insatshändelser
En metod för att säkerställa en god faktasammanställning är att rekvirera en fotograf som
dokumenterar det operativa händelseförloppet under hela insatsen.
Efter insats
Efter oljesaneringsinsats ska en uppföljning göras för att dokumentera hur saneringsmetoderna
påverkat miljön i området. En mall för detta återfinns i bilaga Miljöuppföljning. På MSB:s hemsida finns
information angående miljöuppföljning efter oljesaneringsinsats. Informationen finns tillgänglig på
adressen:
http://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Farliga-amnenCBRN/Oljeskadeskydd/Uppfoljningoljesaneringsinsatser-/
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3.4 Ekonomi
Ersättning för kommunal räddningstjänst och kommunal saneringsinsats skiljer sig åt under en insats
mot ett oljeutsläpp. Nedan beskrivs skillnaderna mellan dem. I bilaga Ekonomi finns en lathund som
sammanfattar bestämning om ersättning.
Ersättning för räddningstjänst
• Om ett oljeutsläpp skett i havet utanför Sveriges sjöterritorium eller inom Kustbevakningens
ansvarsområde har kommunen rätt till statlig ersättning för räddningstjänstinsatser. Ersättning
lämnas för den del av kostnaden som överstiger hälften av prisbasbeloppet för det år då
kostnaden uppstod
• Om kommunen haft betydande utgifter i samband med en räddningstjänstinsats på grund av ett
oljeutsläpp har kommunen rätt till statlig ersättning för den del som överstiger en självrisk.
Självrisken utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda
skatteunderlag som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.
Frågor om ersättning i detta fall prövas av MSB. En förutsättning för rätt till ersättning är att
kostnaderna är direkt kopplade till räddningsinsatsen
Ersättning för saneringsarbete
• Kommunen har också rätt till ersättning från staten för saneringskostnader som orsakats av
oljeutsläpp om oljeutsläppet skett i havet utanför Sveriges sjöterritorium eller inom
Kustbevakningens ansvarsområde. Ersättning lämnas för den del av kostnaderna som
överskrider hälften av prisbasbeloppet för det år då kostnaden uppstod
• För kostnader i samband med kommunala oljeskyddsinsatser som inte är räddningstjänst och
då oljan inte kommit från statligt ansvarsområde får kommunen själv driva ersättningskrav mot
den verksamhetsutövare som vållat utsläppet
Ansvarig för ekonomin i samband med räddningstjänstinsats och saneringsinsats är kommunens
ekonomienhet och inrättas i staben, se bilaga Organisation.
Initialt
• Initialt kontaktas MSB som tillhandahåller personal som utbildar i dagrapporteringsprogrammet
ORÄDD. Tills dess att MSB kommer på plats i kommunen och utbildar i programmet används
dagrapporteringsblankett, se bilaga Dokumentation
• Så tidigt som möjligt, redan under eller omedelbart efter insatsen, upprättas ett särskilt konto
där alla kostnader som är förknippad med insatsen redovisas
Under insats
• För att verifiera kostnader använd kommunens redan etablerade rutiner, t.ex.
redovisningssystem
• Om ett utsläpp av olja har orsakat både en räddnings- och saneringsinsats redovisas vilka
åtgärder och kostnader som hör till respektive insats
• Generellt dokumentera alla ekonomiska händelser grundligt
• Beakta LOU vid upphandlingar
Övrig ersättning
Vid ett oljepåslag får samhället en rad kostnader som statens ersättning inte täcker. Näringar som
turism och fiske kan drabbas hårt. Likaså kan kostnader för exempelvis miljöuppföljning, rehabilitering
av fåglar, restaurering av förstörda ekosystem eller informationskampanjer uppstå.
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För dessa utgifter finns det möjlighet att söka ersättning direkt hos skadevållaren eller
från oljeskadefonden om utsläppet kommit från ett tankfartyg med beständig olja hemmahörande i land
inom fondkonventionen, www.iopcfund.org.
Information kring vilka markägare som finns längs kustlinjen kan hämtas från kommunens
datorprogram Geosecma.
Upphandling
Kommunen kan anlita ett saneringsföretag för att sanera stränderna, upphandla materiel till
saneringsinsatsen eller upphandla entreprenör för transport. Innan kommunen bestämmer sig för att
anlita ett företag eller inhandla varor skall en upphandling göras enligt LOU. Kommunen får hjälp med
upphandlingsfrågor av Kalmar kommuns inköpare.
Vad gäller räddningstjänstinsats kan räddningsledaren rekvirera fritt av varor och tjänster, kravet är att
RL kan styrka sina handlingar med stöd i LSO.
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3.5 Experter
I vissa frågeställningar måste kommunen ta hjälp av experter. Hjälpen kan vara nödvändig under både
räddningstjänstinsats och saneringsinsats. Experterna används till bedömning och rådgivning av viktiga
frågeställningar. Kontaktuppgifter till listade experter i Tabell 3 finns i bilaga Experter.
Tabell 3. Sammanfattning över experter som kan hjälpa till med rådgivning och bedömning.

Område
Djur

Organisation
•
•

Information
Logistik
Miljö

•
•
•
•
•
•
•

Prognos
Sanering

•
•
•

Kompetens

Katastrofhjälp för fågel
och vilt (KFV)
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen
Polisen
Svevia
Försvarsmakten
IVL Svenska
Miljöinstitutet AB
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket,
SWECO:s oljejour
Kustbevakningen
MSB
Naturvårdsverket,
SWECO:s oljejour

•

KFV: s Riksförbund har tillgång till
utbildade tvättare, transportörer och
rehabiliterare. Kan även hjälpa till
med prioritering av djurområden.
KFV ingår också i det europeiska
nätverket Sea Alarm foundation som
kan bistå med experthjälp och
omhändertagande av djur

•

Länsstyrelsen kan hjälpa till med
prioritering av skyddsvärda områden
och innehar expertis inom
djurområdet
Krisinformatörer för
informationshantering
Transporter och förvaring
Fordonsresurser
IVL och Länsstyrelsen har
miljöexperter för rådgivning om
prioritering av områden
SWECO kan bedöma hur miljön
påverkas under och efter olyckan
Olje- och väderprognoser till sjöss
Experter på saneringsmetod och
saneringsteknik

•
•
•
•

•
•
•
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3.6 Frivilliga
Erfarenheter från tidigare oljeutsläpp visar att frivilligas vilja att medverka i sanering av stränder är stor,
speciellt om olyckan får stort massmedialt utrymme. Frivilliga är i detta sammanhang allmänheten som
på egen begäran vill hjälpa till i saneringsinsatsen. Om ledningen bestämmer sig för att använda sig av
frivilliga är det ett antal punkter som måste tas hänsyn till. Detta för att minimera riskerna för sekundär
kontaminering av miljön och för att de inte ska skada sig under arbetet. Oljan är skadlig, inte bara för
djur och natur, utan också människan.
Kommunens personalenhet är ansvarig för frivillighanteringen och inrättas i staben enl. bilaga
Organisation.
Att tänka på
• Det bör utgå tydlig information (Internet, radiomeddelande, tidningsmeddelande, tv) om vart
frivilliga ska vända sig om de vill delta i arbetet, upprätta en telefonsluss som tar emot samtal
från frivilliga
• Den frivillige måste ingå ett avtal med kommunen som säger att denne deltar frivilligt, under
vilken tidsperiod denne ska delta och var denne ska delta, se bilaga Frivilliga
• All frivillig personal ska registreras enligt bilaga Frivilliga
• Det är viktigt att kommunen tillser att frivilliga har försäkring som täcker olycksfall
• Frivilliga ska få tillräcklig utbildning vilken ska innehålla förhållningsregler på skadeplats,
saneringsteknik och personlig säkerhet
• De ska också erhålla personlig skyddsmateriel för att kunna delta i saneringsarbetet och för att
de inte själva ska ta skada av oljan
• Upprätta ett schema för avlösning av personalen som deltar i insatsen
Informationen som ges till massmedia, angående vart frivilliga ska vända sig för att delta i arbetet, ska
också innehålla information om att frivilliga inte självmant får sanera stränderna. Detta för att minimera
risken för sekundär kontaminering.
Logistik
Logistiken kring frivilliga klargörs tidigt för att saneringsarbetet ska bli effektivt. Frågor som ska
behandlas kring logistiken är:
• Personlig skyddsmateriel
• Kost
• Ev. boende
• Hygienutrymmen
• Gemensamma transporter till skadeplats
• Parkering för frivilliga
• Utbildningsplats
• Sjukvårdsplats
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3.7 Informationshantering
Om en oljeolycka sker ställs det stora krav på informationshanteringen från kommunen till allmänhet
och media. Beroende på hur stor olyckan är kommer intresset att variera från lokalt till internationellt
intresse. För att säkerställa ett bra informationsflöde bör därför en grupp sammansättas som hanterar
all information från kommunen till media och allmänhet. Då minimeras risken för att fel information
förmedlas, att motsägelsefull information sprids och att informationen misstolkas. Detta eftersom
informationen endast sprids från en källa och kontrolleras innan den förmedlas.
Ansvarig för informationshanteringen är informationsenheten i kommunen. Lämpliga
samverkanspartners för informationsavdelningen är Polisens informatörer, Länsstyrelsens
krisinformatörer och personal i räddningstjänstens stabsorganisation. Informationsenheten inrättas i
staben, enligt bilaga Organisation, tillsammans med övriga informatörer. Lokal media att samverka med
återfinns i bilaga Samverkansorganisationer.
Initialt
• Frivilliga som vill hjälpa till med arbetet ska anmäla sig till ett särskilt telefonnummer
• Allmänheten ska inte på eget initiativ hjälpa till med sanering eller annat arbete som ökar risken
för sekundär kontaminering
• Allmänheten ska inte uppehålla sig i områden nära oljan (gäller både land och hav)
Det finns många informationsvägar för spridning av information till media och allmänheten:
• Internet
• TV
• Tidningar
• Radio
• Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
Internet är ett verktyg som når ett stort antal intresserade snabbt. Därför ska kommunens, eller annan
utsedd hemsida, uppdateras kontinuerligt med information om insatsen.
Studiebesök
Studiebesök är en annan del i informationshanteringen som kan komma att behöva arrangeras.
Erfarenheter från andra olyckor visar att ministrar från regering och andra högt uppsatta personer är
intresserade av att besöka olycksplatsen. Av den orsaken kan det, i ett senare skede, utarbetas en plan
för omhändertagande och guidning av personer eller grupper av intresserade.
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3.8 Miljö
Ett oljeutsläpp påverkar både djur och natur i och omkring oljeutsläppet. Det är därför viktigt med
snabba insatser mot ett oljeutsläpp för att minimera skadeffekterna på miljön. En prioritering av
kustområdet bör därför göras för att resurser snabbt ska sättas in i de områdena som är mest känsliga.
Prioriteringen grundar sig på ett antal faktorer:
• Strandtyp – känslighetsindex
• Skyddsvärden
• Riksintressen och övriga intressen
• Socioekonomisk känslighet
• Risker för vilda djur
Prioriteringen av kusten görs av miljöenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen
tillsammans med Länsstyrelsens miljöexperter, miljöexperter från IVL, KFV och SWECO:s oljejour, se
rubrik Experter. I bilaga Miljö finns en mall för prioritering av områden. Underlag för prioritering finns i
bilagorna Strandtyper och Skyddsvärda områden vilka är utdrag ur Digital Miljöatlas.
Nedan beskrivs de faktorer som ligger till grund för en prioritering av kustområdet.
Riksintressen, skyddsvärda områden och socioekonomisk känslighet
De förutsättningar som finns i kommunen gällande skyddsvärda områden, riksintressen, geografi,
hamnar och geologi beskrivs under denna rubrik. Nedanstående material är hämtat från Länsstyrelsens
Digitala Miljöatlas som är en web-baserad karttjänst vilken används för att hämta information om
kustområden som kan påverkas av ett oljeutsläpp. Digital Miljöatlas är tillgänglig på
www.gis.lst.se/miljoatlas.
Torsås kommun har cirka 22,5 km kust exklusive öar. Hela kusten består av moränskärgård vilken
också är klassad som riksintresse. Örarevet, som är beläget i norra delen av kommunen, är klassad som
riksintresse eftersom revet både är Natura2000-område och naturreservat. Riksintressen i form av
kulturmiljövård och yrkesfiske finns också i kommunen. I övrigt återfinns längs kustlinjen en hel del
skyddsvärda områden såsom reproduktionsområden för sötvattenarter, fågelskyddsområden och
friluftsliv.
Den största hamnen i kommunen är Bergkvara hamn som 2008 hade 81 stycken anlöp (RFET, 2009).
En sammanställning av alla skyddsvärda och av intresse utsedda områden längs kustlinjen, beskrivs i
bilaga Skyddsvärda områden.
Strandtyper
De strandtyper som återfinns i kommunen indelas enligt ett känslighetsindex som beskriver hur
ekologiskt känsligt ett område är för ett oljepåslag. Indexet har en skala från 1-9 där 1 är låg känslighet
och 9 är hög känslighet (MSB, 2010). Hamnar och kajer har index 0 vilket indikerar på att de inte har
någon ekologisk känslighet. Däremot kan hamnar och kajer ha en socioekonomisk känslighet. Ett
utdrag ur Digital Miljöatlas om Torsås strandtyper återfinns i bilaga Strandtyper.
Vilda djur
Oavsett omfattning på oljeutsläppet kommer vilda djur att påverkas av oljan. Även ett litet oljeutsläpp
kan få ödesdigra konsekvenser för djuren. Djur som speciellt drabbas av oljan är fåglar och sälar. En
prioritering för insats mot olja bör göras där viktiga reproduktionsområden, fågelskyddsområden eller
andra känsliga djurområden är belägna. För att få lov att omhänderta (rehabilitera) oljeskadade djur
krävs tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Djur som hålls mindre än 48 timmar kräver
inga tillstånd, men på 48 timmar kan inte en oljeskadad fågel rehabiliteras. Expertis angående djurfrågor
har KFV, Länsstyrelsen och IVL. För mer information kring experter se rubrik Experter.
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3.9 Organisation
Storlek på organisation och vilka befattningar som krävs vid ett oljeutsläpp är beroende på
omfattningen av utsläppet och hur stor del som påverkar Torsås kust. Organisationens utseende och
storlek är därför behovsanpassad. Om ett oljeutsläpp omfattar flera kommuners geografiska område
krävs en större organisation. Nedan beskrivs hur organisationen är uppbyggd under
räddningstjänstinsatsen och saneringsinsatsen.
Räddningstjänstinsats
Organisationen under räddningstjänstinsatsen ska helst inte skilja sig mot den vardagliga organisationen
under en räddningstjänstinsats. Vid ett mindre oljeutsläpp bör därför räddningstjänstorganisationen
följa ordinarie organisation. Ett större oljeutsläpp däremot frambringar en större organisation och vissa
nyckelbefattningar tillförs men framförallt initieras Kalmar läns stabsorganisation. Ett
organisationsschema över räddningstjänstinsatsen vid ett större oljeutsläpp illustreras i Figur 4.

Normativ

Samverkansgrupp/
Krisledningsnämnd

Ledning
RL

Stab
Miljö

Personal

Avfall

Sjukvård

Materiel

Förplägnad

Depå

Oljeskydd/sanering

Strategisk

Operativ

Sektor 1

Sektorchef
Sektor 2

Figur 4. Figuren visar en skiss över organisationsuppbyggnaden vid ett större oljepåslag.

Samverkansgrupp/Krisledningsnämnd består av personal från myndigheter, organisationer, företag och
kommunens ledning enligt kommunens krisledningsplan. Samverkansorganisationer som kan tänkas
medverka i gruppen återges under rubrik Samverkansorganisationer. Gruppens och nämndens uppgift är
att fatta normativa beslut som ledningen följer. Samverkansgruppen och Krisledningsnämnden placeras
i Torsås kommunhus.
Ledningen är ansvarig för räddningstjänstinsatsen. Chef för ledningen under räddningstjänstinsatsen är
RL. Ledningen placeras på plats nära skadeplatsen för att lätt kunna besöka skadeplatsen och skaffa sig
en uppfattning om hur arbetet fortskrider. Ledningen består av representanter från kommunens
räddningstjänst samt experter och väljs av RL. Förteckning över ledningsbefattningar finns i bilaga
Ledning.
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Staben upprättas av räddningstjänsten enligt Stabsorganisation Kalmar län med vissa utökade
befattningar/områden som kommunens förvaltningar är ansvariga för. Stabens uppgift är att vara
ledningen behjälplig och underlätta ledningens arbete. Staben inryms i Torsås räddningsstations
konferensutrymme. I staben sitter representanter från kommunens enheter, räddningstjänsten och
experter. Förteckning över stabsbefattningar finns i bilaga Stab.
Kusten delas med fördel in i sektorer där personal för varje sektor arbetar operativt med oljeskydd eller
sanering. En sektorchef leder det operativa arbetet. Sektorchefen är underställd ledningen.
Sektorchefens uppgift är att skydda stränderna mot olja under räddningstjänstinsatsen och att sanera
stränderna under saneringsinsatsen.
Saneringsinsats
Efter avslutad räddningstjänstinsats övertar kommunen ansvaret för saneringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen utser en saneringsledare vilken ansvarar för saneringsinsatsen och som övertar ansvaret
efter räddningsledaren. Möjlighet finns att räddningsledaren övergår till saneringsledare. Organisationen
förändras vid övergång till saneringsinsats och är uppbyggd enligt Torsås krisledningsplan. En
bemanningslista för förteckning över kommunens personal och ansvar återfinns i bilaga Bemanningslista.
Avlösning
En saneringsinsats och räddningstjänstinsats kräver resurser under lång tid, speciellt saneringsinsatsen.
På grund av detta ska en plan för avlösning förberedas redan i räddningstjänstinsatsen för att säkerställa
att organisationen är uthållig och att en god arbetsmiljö möjliggörs enda tills saneringsinsatsen är
avslutad. För personal engagerade i räddningstjänstinsatsen eller saneringsinsatsen upprättas en plan för
avlösning med befintliga resurser, behövs mer resurser kan dessa hämtas från angränsande
kommuner/räddningstjänster eller andra samverkansorganisationer.
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3.10 Prognos
Det är viktigt att i ett tidigt skede fastställa prognos för var och när oljan når kusten. Ju tidigare
prognosen fås desto bättre förutsättningar för kommande beslut. Erfarenheter säger att det är svårt att
erhålla en säker oljeprognos eftersom oljans beteende beror av väder och vind. Lägg därför stor vikt vid
att insamla information från olika instanser för att minska osäkerheterna kring prognosen.
De myndigheter/experter som kan fastställa eller hjälpa till med oljeprognoser är:
• KBV
• Naturvårdsverkets oljejour, SWECO
För kontaktuppgifter se bilaga Experter.
Det är också viktigt att bedöma vilka resurser som behövs framöver under räddningstjänst- och
saneringsinsatsen. Det kan göras med:
• Helikopter (ex. Polis)
• Skogsbrandflyget
• Båtar (ex. KBV, SSRS)
• Bandvagn
• Fyrhjuling
• Katastrofhjälp för fåglar och vilt, KFV
• Allmänheten
• MSB:s experter från oljeskyddsförråd
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3.11 Resurser
En insats mot ett oljepåslag kräver stora resurser i form av personal, fordon och materiel. Störst
resurser kräver saneringsinsatsen eftersom det är ett arbete som tar lång tid.
Förteckning över vilka resurser som finns lokalt, regionalt och nationellt återfinns i bilaga Resurser.
Personal
Initialt är det lokala resurser som blir aktuella att ta hand om det akuta oljepåslaget under
räddningstjänstinsatsen. Lokala resurser är främst personal från RFET och skogsbrandvärn. Utöver de
lokala resurserna kan regionala resurser behövas från andra räddningstjänster i Kalmar län eller
Blekinge län. Under räddningstjänstinsatsen kan annan personal göras tillgänglig med hjälp av
tjänsteplikten enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.
Under saneringsinsatsen kommer det att behövas frivilliga resurser med uppgiften att arbeta operativt
ute på skadeplatsen. Det kan ske med frivilligorganisationer eller allmänheten men om frivilligas
engagemang inte är tillräcklig, kan samverkan ske med Försvarsmakten för direktupphandling av
personal.
Experter från MSB:s oljeskyddsförråd kan användas för hjälp i både räddningstjänst- och
saneringsinsats.
Materiel
Initialt används lokalt oljeskyddsförråd beläget i Bergkvara hamn samt övrig materiel från
lokala/regionala resurser.
Utöver lokala materielresurser är MSB:s oljeskyddsförråd en viktig resurs. Förråden är tänkta att
rekvireras av räddningsledaren då det bedöms att de lokala resurserna inte är tillräckliga. MSB:s mobila
oljeskyddsförråd har materiel för akuta åtgärder och för sanering och är belägna i Umeå, Vänersborg,
Gotland, Karlskrona och Botkyrka. Oljeskyddsförråden har beredskap så att de kan vara på
skadeplatsen 10-15 timmar efter larm inom en radie på 25-50 mil från utgångsplatsen. För viss akut
materiel, som behövs för inneslutning av olja och skydd av stränder i initialt skede, är tanken att de ska
vara på skadeplats 4-5 timmar efter larm.
Om det är behövligt kan kommunen, under saneringsinsatsen, upphandla saneringsmateriel från
näringslivet.
Fordon
Under räddningstjänstinsatsen kan räddningsledaren rekvirera de fordon denne anser sig behöva, så
länge som kraven i LSO är uppfyllda. Gällande kommunens saneringsinsats används i första hand
avtalade entreprenörer men vid behov kan upphandling göras av andra entreprenörer.
Fordon som är aktuella att använda för en räddningstjänstinsats och saneringsinsats:
• Bandvagnar
• Persontransportfordon
• Båtar
• Lastbilar
• Hjullastare
• Traktorer
• Fyrhjulingar
• Helikopter
• Lastbilar med containerförmåga
• Sug/spolbilar
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3.12 Samverkansorganisationer
Upprätta kontakt med dem som kan behövas eller är berörda i insatsen enligt listan nedan. För
kontaktuppgifter till respektive samverkanspartner se bilaga Samverkansorganisationer.
Frivilligorganisationer
Organisationer som kan bidra med personal till sanerings- och oljeupptagningsarbetet. Kan t.ex. vara
Riksförbundet Svenska lottakåren, Sveriges Bilkårers Riksförbund för transport av materiel/personal
eller Sjöräddningssällskapet, SSRS, för hjälp till sjöss.
Försvarsmakten
Kan bidra med resurser i form av personal under sanerings- och oljeupptagningsarbetet.
Räddningsledaren kan åberopa Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och ta alla samhällets
resurser i anspråk för att agera i ett katastrofläge. Detta gäller även för militära förstärkningsresurser. I
saneringsfasen av ett oljeutsläpp kan direktupphandling göras av vissa militära förstärkningsresurser.
Detta skall göras i överensstämmelse med Lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling.
Kustbevakningen
Ansvarig för miljöräddningstjänst till sjöss. De har tillstånd att initiera brottsplatsundersökning genom
att gå ombord på aktuellt fartyg för oljeprovtagning och även ansvaret att ta prover ute till havs.
Kommunen kan begära hjälp av kustbevakningen med oljeprovtagning på land. Kustbevakningen kan
begära hjälp av den kommunala räddningstjänsten för statlig räddningstjänst.
Kommunen
Samverkan måste ske mellan räddningstjänsten och kommunens krisledning under insatsen.
Samverka med andra kommuner om resurser är behövligt eller om oljeutsläppet påverkar dem också.
Länsstyrelsen
Har resurser i form av miljöexperter som kan hjälpa till med prioritering av skyddsvärda områden och
krisinformatörer som kan hjälpa till med information till media. Kan vid behov gå in och ta över
ansvaret för räddningstjänstinsatsen och vara sammanhållande om olyckan påverkar flera kommuner.
Media
Samverkan med media (tidningar, tv, radio och Internet) ska ges kontinuerligt under hela insatsen. Det
är speciellt viktigt att samverka med media när det behövs frivillighjälp till insatsen.
MSB
MSB bistår med resurser i form av experter, personal och materiel från de fem oljeskyddsförråden.
Förråden är belägna i Karlskrona, Botkyrka, Vänersborg, Umeå och Gotland. MSB bistår också med
hjälp om ersättningsfrågor under och efter insatsen. Om olyckan är stor och kräver extra mycket
resurser kan MSB begära hjälp från EU:s Gemenskapsmekanism dit alla EU:s medlemsländer är
knutna.
Naturvårdsverket
Tillhandahåller oljejour med experter som hjälper till med kostnadsfri rådgivning till kommunen och
räddningstjänsten vid en olycka med ett oljeutsläpp. De bistår med bedömning hur utsläppet påverkar
miljön under och efter olyckan. De kan även ge rådgivning i samband med planering av uppföljning av
miljöeffekterna efter ett utsläpp av olja. SWECO tillhandahåller oljejouren på Naturvårdsverkets
uppdrag.
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Näringsliv
Samverkan med företag som kan behövas under insatsen. Det kan t.ex. vara företag vars tjänster eller
varor kan behöva upphandlas.
Polismyndigheten
En polisanmälan skall alltid göras när ett oljeutsläpp upptäckts, oavsett om det finns något misstänkt
fartyg eller ej. Polismyndigheten kan också bidra med informatörer och personal för t.ex.
trafikavspärrningar.
Räddningstjänsten
Samverka med angränsande kommuners räddningstjänst för att informera om läget och sammankalla
resurser. Kalmar läns stabsorganisation är en regional resurs som kan komma att behövas vid ett större
oljepåslag.
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har huvudansvaret för åtgärder som syftar till att förebygga oljeutsläpp från fartyg
och olyckor till sjöss. När olyckor inträffar ska transportstyrelsen tillse att åtgärder vidtas ombord för
att så långt som möjligt förhindra eller begränsa oljeutsläpp. Transportstyrelsen och Kustbevakningen
ska samråda med kommunen när läckande fartyg skall bogseras till nödhamn eller offervik.
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3.13 Sanering
Saneringsarbetet är en tidsödande process som kan fortgå under lång tid och arbetet beror på många
parametrar. Typ av olja och typ av strand är två parametrar som påverkar vilken saneringsmetod som
kan användas och i slutändan hur lång tid saneringen tar. En annan parameter som påverkar
saneringsarbetet är det rådande klimatet. Under vintertid har oljan helt andra egenskaper än under
sommartid. Oljan kan vara inpackad i snö eller is vilket påverkar upptagningsförmågan. De
socioekonomiska och ekologiska effekterna av ett oljepåslag är mindre under vintertid men saneringen
är ofta mer tidskrävande och svårare under vintertid (ta upp olja i is, liten andel olja i förhållande till is).
Under sommartid kan en stor del av lättflyktiga oljor avdunsta på grund av den rådande temperaturen,
detta sker inte i samma utsträckning under vintertid.
Sanering brukar delas in i två moment, grov- och finsanering.
Grovsanering
Grovsaneringen innefattar åtgärder för att begränsa spridning av olja som nått stranden. Det innefattar
också uppsamling och omhändertagande av oljan och viss rengöring av partier av stranden med större
oljekoncentrationer.
Finsanering
Finsaneringen innefattar det senare skedet av rengöringsarbetet och görs i första hand för att
tillfredsställa allmänhetens krav på rena stränder. Definitionsmässigt är finsanering inte kommunal
räddningstjänst.
Organisation
En saneringsledare utses av kommunen. SL tar hjälp av experter för bedömning av saneringsteknik och
saneringsmetod. För att underlätta saneringsinsatsen delas kusten in i sektorer beroende på
saneringsarbetets svårighetsgrad; Ju svårare saneringsarbete, desto kortare sektor. På varje sektor leder
en gruppledare en saneringsgrupp. Varje sektor ska ha en saneringsplats för rengöring av materiel och
personal. Saneringsplatsen måste passeras innan någon lämnar området för att minimera sekundär
kontaminering. Allt avfall från saneringsplatsen transporteras bort via, om det anses nödvändigt,
depåplats och/eller mellanlagringsplats till avfallsanläggning. Tänk på att oljan är skadlig för människan
vilket kräver att de som hanterar oljan måste ha skyddsutrustning. Skyddsutrustningen kan anpassas
beroende på oljans egenskaper. T.ex. om oljan är lättflyktig måste andningsskydd användas.
Saneringsarbetet påbörjas enligt prioritering nedan:
1. Ta hand om olja som kan riskera att komma lös
2. Ta hand om olja som förorenat eller riskera förorena känsliga djur- och växtplatser
3. Ta hand om olja som klibbar
4. Ta hand om olja som riskerar turism, näringsliv och friluftsliv
Utöver ovanstående prioritering ska saneringsarbetet följa prioriterade områden, se rubrik Miljö.
Saneringsteknik
MSB bistår med experthjälp angående olika saneringstekniker, se rubrik Resurser. Mer information
angående saneringsteknik och metodik se Saneringsmanual för olja på svenska stränder
(MSB, 2010) och Oljan är lös (SRV, 1997) som båda finns i pärmen Kommunens oljeskydd.
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Bilaga Avfallshantering
Avtalade entreprenörer Torsås kommun
Namn
Söderåkra schakt och transport AB

Telefonnummer
Thomas Arvidsson
070 – 549 59 69
0486 – 212 69
Bengt Elofsson, 0703 – 65 67 58
Anders Petersson, 0705 – 79 94 25
0481 – 175 00
044 – 780 25 00

Beco gräv och schakt AB, Torsås
Stena Recycling AB, Nybro
GKF Frakt AB, Karlskrona

Verksamheter som har tillstånd att transportera farligt avfall
Lokalt
TORSÅS KOMMUN
Namn
Björns ContainerService AB
EMMABODA KOMMUN
Namn
Möjligheternas Hus AB
Bröderna Rydbergs Åkeri AB

Plats
Torsås

Telefonnummer
0486 – 107 00

Plats
Emmaboda
Broakulla

Telefonnummer
0471 – 24 98 50
0471 – 400 15

Emmaboda

070 – 976 68 90

Plats
Trekanten
Läckeby

Telefonnummer
070 – 926 79 09
070 – 338 39 74

Övrigt

Kalmar
Kalmar
Kalmar

070 – 556 55 64
070 – 570 46 59
070 – 552 01 91

Transport av kemikalier

Loverslunds Åkeri AB
Ostkustens Trädgårdsservice AB
Thomas Anderssons Åkeri
DAFAB Transport AB
Kalmarsundsregionens
Renhållare
Kalmar Dumpertransport

Ljungbyholm
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar

0480 – 373 29
0480 – 176 00
070 – 699 68 02
0480 – 282 49

Rockneby

070 – 999 31 31

Jansén Transport & Entreprenad
AB
Sorteco AB

Kalmar

070 – 686 53 20

Kalmar

0770 – 77 70 77

Johan Elmblad Åkeri AB
Staffan Ljungar Åkeri
NYBRO KOMMUN
Namn
Börjes Logistik & Spedition AB
PJ Last AB
Nybro Transport AB
AB Nybro Gräv & Schakt

Ljungbyholm
Kalmar

0480 – 304 48
070 – 211 94 95

Plats
Nybro
Nybro
Nybro
Nybro

Telefonnummer
0481 – 75 45 00
073 – 184 11 34
0481 – 481 30
0481 – 155 75

Lindås Åkeri AB
KALMAR KOMMUN
Namn
Brundins Åkeri i Trekanten AB
Martin Anderssons Åkeri i
Kyrkeslät AB
MumBurrA Transport AB
Rolf Jeanssons Åkeri AB
Företagsservice i Kalmar AB

Övrigt

Tillhandahåller olika fordon för
anläggningsarbete och transport

Tillhandahåller olika fordon för
anläggningsarbete

Drivmedelstransporter

020 – 40 43 00
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Tillhandahåller personal och fordon
för anläggningsarbete

Tillhandahåller säckar och
containers för avfall
Tankfordon
Övrigt
Specialtransport för FA

Tillhandahåller personal och fordon
för anläggningsarbete

Smålands Logistik AB

Nybro

0481 – 423 06

Specialtransport för FA

Regionalt
Namn
Samfrakt sydost AB

Telefonnummer
0480 – 44 42 00

Övrigt
Transport och fordon till anläggningsarbete, Samfrakt har
flera lokala åkerier knutna till sig

Svevia

0480 – 28 79 00

Transport och fordon till anläggningsarbete

Ragnsells

070 - 927 20 51
0383 – 56 58 00
0481 - 175 00

Transport, fordon och behållare till FA

Stena Recycling

Transport, fordon och behållare till FA

Avfallsanläggningar/mellanlagringsplatser
Namn
Kalmarsundsregionens
Renhållare, KSRR

Plats
Miljöanläggning
Moskogen, Kalmar

Telefonnummer
020 - 40 43 00

Förmåga
- Oljeförorenade
jordmassor
- Oljeförorenat vatten
- Ej mellanlagring
- Liten kapacitet

Stena Recycling AB

Nybro

0481 - 175 00

- Transport av FA
- Mellanlagring för vidare
transport till avfallsanläggning
- Stor kapacitet

Ragnsells

Uppvidinge

0383 - 56 58 00
el.
070 - 927 20 51

- Oljeförorenade jordmassor
- Oljeförorenat vatten
- Mellanlagring
- Stor kapacitet
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Bilaga Avslut av räddningstjänst
Dokumentation om avslut av räddningstjänst enligt 9§ i Lagen om skydd mot olyckor
(SFS 2003:778).
Härmed beslutas att räddningsuppdraget med anledning av oljepåslaget avslutas.
Avslut:
Datum____________klockan___________
Underlag för beslut:
Räddningstjänsten avslutas eftersom ingen ny olja har påträffats vare sig på land eller i
kustnära områden under 24 timmar.
Därmed anses inte kriteriet ”behovet av snabbt ingripande” enligt 2§ i Lagen om skydd
mot olyckor längre vara uppfyllt. Saneringsarbetet övergår därmed i kommunalt ansvar.
Räddningsledare
Namn:________________________________
Datum och plats:____________________________________

Sändlista:
o
o
o
o
o
o
o

Polisen
Kustbevakningen
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen Kalmar
SOS alarm
Kommunledningen
RCB, Räddningschef i Beredskap

31

Bilaga Bemanningslista
Kommunens namn:

Upprättad av:

Datum:

Organisationsplan (bifoga organisationsskiss)

Ledning
Förvaltning ansvarig för sanering
av olja på strand

Namn

Tel

Saneringsledare
Gruppledare 1
Gruppledare 2

Administration
Namn

Tel

Ekonomiansvarig
Ansvarig provtagning
Analys utförs av
Ansvarig administration
Mediekontakt

Förplägnad
Namn

Tel

Ansvarig kosthåll
Plats för tillagning av mat
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Mellanlagring av avfall
Namn

Tel

Ansvarig tekniker
Mellanlagringsplatser inom
kommunen

Logistik och materiel
Namn

Tel

Ansvarig logistikfrågor
Ansvarig materielfrågor

Resurslista
Ort

Tel

Namn/Ort

Tel

Räddningsverkets
oljeskyddsförråd
Materiel att tillgå:

Frontlastare
Containers
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Kontaktlista
Namn/Ort

Tel

Kommunal Räddningstjänst
MSB:s
oljeskyddsförråd
Räddningsverket
Naturvårdsverkets oljejour
Polisen
Kustbevakningen
Transportstyrelsen
Länsstyrelsen
Saneringsledare
Gruppledare 1
Gruppledare 2
Ansvarig Ekonomi
Ansvarig Förplägnad
Ansvarig Information
Ansvarig Avfall
Mellanlagringsplats

34

Ansvarig logistik
Ansvarig Materiel
Ansvarig provtagning
Analyslaboratorium
Ansvarig administration
Saneringskonsult
Entreprenör materiel
Entreprenör transport

Bilaga Bergkvara hamn

Figur 5. Karta över Bergkvara hamn. Gräns mellan kommunalt och statligt ansvar är utritad med prickad linje
(RFET, 2009).
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Bilaga Depåplats
Totalt sju kartor över kustlinjen presenteras nedan. Kartorna är ordnade med början från norr till söder.
Under respektive kartbild beskrivs övrig information om platserna.
= möjlig depåplats
= övrig information
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Gunnarstorp: båtramp, grusväg
Djursvik: båtramp, bra väg

38

Stubbudd: båtramp, bra väg
Påbonäs borg: svårtillgänglig strand, bra väg
Påboda vid Värnholmen: grusväg

39

Ragnabo N: begränsning väg 4 ton, båtramp, grusväg
Okö: begränsning väg 4 ton, grusväg, passage över smal bro
Ragnabo S: grusväg

40

Bergkvara: räddningstjänstens oljeskyddsförråd 300 m. länsor, båtramp

41

Skäppevik: båtramp, bra väg
Järnsida: smal asfaltväg, båtramp

42

Grisbäck: smal grusväg
Grisbäcksudd: grusväg
S. Kärr: smal väg, begränsning väg 8/12 ton (enkel och dubbelboogie)
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Bilaga Dokumentation
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Bilaga Ekonomi

Figur 6. Bilden visar schematiskt vilken ersättning som kan krävas efter en insats mot ett oljeutsläpp (SRV, 1997).
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Bilaga Experter
Försvarsmakten
• Vakthavande befäl på Armétaktiska staben (VB ATS), 08-788 93 00
Detta kan även göras via SOS Alarm
IVL
•

Tele: 08 – 598 563 00

Kustbevakningen
• Centrala kustbevakningen 0708-85 40 86 (VT-jour)
• Region Syd Karlskrona 0455-35 35 35 (Ledningscentral)
KFV
•
•

KFV Riks, Magnus Edelius, 070-547 16 10
Jan Åke Hillarp oljeansvarig, 070-547 17 00

Länsstyrelsen
• Nås genom SOS Alarm Växjö, 0470 – 477 90
MSB
• TiB, 054-150 150 (Via SoS alarm)
Naturvårdsverket
• SWECO:s oljejour 08-695 58 34
Polismyndigheten
• 114 14 (ej akuta ärende)
Svevia
• TiB 070 - 547 40 46
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Bilaga Farligt gods

Figur 7. Kartan visar var farligt gods får transporteras (orange väg) i sydöstra delen av Småland och Blekinge.
Markering med P visar lämplig parkeringsplats för fordon med farligt gods.
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Bilaga Frivilliga
Avtal för frivilliga

Avtal i samband med medverkan vid oljesanering i Torsås kommun fr.o.m.
tillsvidare.
I samband med oljesanering efter fartygsolycka utanför ___________________
har ett stort antal frivilliga anmält sig beredda att bistå RFET (Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås) och övriga ansvariga myndigheter med hjälp.
För de frivilligas medverkan gäller följande:
o Ansvarig arbetsledares instruktioner skall följas.
o Den frivillige har inte rätt till ekonomisk ersättning för sin medverkan.
o Den frivillige deltar i arbetet på egen risk. Ersättning för kostnader på
person, kläder eller annan egendom utgår inte.
Genom min underskrift godkänner jag ovanstående avtal.
Torsås Kommun
Datum_______________

______________________________________
Den frivilliges namnteckning

______________________________________
Namnförtydligande
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Anmälan frivilliga
Nr

Namn

Personnummer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Telefonnummer

Bilaga Miljö
Skyddsvärda områden i kommunen med prioritering
Kommunens namn:

Upprättad av:

Datum:

Lokal information
Kustlinjens längd:
Skärgård?
Förekommer hamnar med fartygstrafik
inom kommunen?
Om Ja, var?

Antal hamnanlöp per år:
Storlek på fartyg som anlöper hamn:

Isbildning längs kusten under
vinterhalvåret?
Ekologiskt känsliga områden

Prioritering
Fågelskyddsområden:

Natura 2000-områden:
Nationalparker:
Naturskyddsområde:
Viktiga föryngringsplatser för säl, fisk,
fågel:
Övrigt:
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Socioekonomiskt värdefulla områden
Badstränder:
Fritidsbostäder i anslutning till kusten:
Året-runt bostäder:
Hotell/Campingplatser:
Yrkesfiskare:
Sportfiskeområden:
Fisk/Skaldjursodlingar:
Vattentäkter:
Industrier i behov av vattenintag:
Marinor/Naturhamnar:
Jordbruk/Betesmark:
Övrigt:
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Bilaga Miljöuppföljning
Lokal (namn):

Generell information
Datum för olycka
(åå-mm-dd)

Tid (24 h) för olycka

Lokalisering av drabbad kustremsa (long/lat alt.
Rikets nät)

Typ av utsläppt
oljeprodukt
(ex. bunkerolja)?

Har prov på olja
tagits och
analyserats? Vem
utförde analyserna?
Var kan
analysresultat
hittas?

Mängd
utsläppt
olja (ton)?

Räddningsledare (namn, organisation)

Saneringsledare (namn, organisation)

Strandtyp (markera vald ruta med X)
0 Anläggningar
(byggda
konstruktioner)

1 Klippbrant/
stenvägg

2 Sandstrand fin till
medelkornig sand

3 Grovkornig
sandstrand-grusstrand

4 Klappersten-strand

5 Blockstränder

6 Klippstränder

7 Sten och
grusstränder

8 Områden med
finsediment

9 Vassbälten och strandängar

Anmärkning:

Lokalens start- och slutkoordinater:

Särskilt känsliga karaktärsarter (flora-fauna)
(ange källan)
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Saneringen
Vilka metoder och utrustning användes? (lägg till fotodokumentation)

Hur lång tid pågick saneringen

Fanns några restriktioner? (ex. skyddsområde, reservat)

Hur var tillgängligheten till de drabbade områdena?

Vilka utförde oljesaneringen? Hur många var de? Hade de genomgått upplärning innan
saneringen startade?

Mängd sanerad olja?

Erfarenheter från saneringen

Förekomst av olja efter sanering
Uppskattad längd (m) på strand som har blivit undersökt vid uppföljning?

Utbredning? (lägg till fotodokumentation)

Fast
Oljetyp?
(markera vald
ruta med X)

Lös

klibbig
Ej klibbig
Klibbig
Ej klibbig
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Anmärkning:

Mängd olja?
(markera vald
ruta med X)

A. Ingen
synlig olja

B. Inte mer än
områdets
bakgrundsfre
k-vens

C. Ej
D. Olja skavs ej av vid
avgivande
kontakt
skimmer till
omkringliggande
vatten
E. Olja
F. Mer olja än vad
Anmärkning:
förekommer
som är lämpligt att
men förväntas
lämna kvar.
inte ge skada
Stranden måste
saneras igen.
Penetration i strandmaterial? (lägg till fotodokumentation)

Påverkan på ekologiska värden
På land? (ex. vadarfåglar, fysisk skada
från motorfordon vid sanering)

I skvalpzonen? (ex. blåmussla, blåstång)

Fortsättningsstudie: (ange metodik och vem som utför studien)

Övrig fakta
(ex. påverkad betesmark, badstrand)

Tidsförlopp för uppföljningsarbetet
Efter avslutad
sanering

1 år efter
oljeutsläpp

2 år efter
oljeutsläpp
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3 år efter oljeutsläpp

Karta över drabbat område

Fotodokumentation
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Bilaga Organisation
Ledning
• Ledningen med RL el. SL som chef är placerad i H 800 ledningsfordon (regional resurs) nära
skadeplatsen om möjligt
Befattningar i ledningen beskrivs i Tabell 4.
Tabell 4. Tabellen presenterar befattningar i ledningen samt deras uppgift.
Befattning/Område
Uppgift
Chef
• RL/SL ansvarar för räddningstjänstinsats/saneringsinsats
• Fattar beslut m.h.a. samverkansgruppens/krisledningsnämndens
ingångsvärden
Avfall
• Transporter av avfall
Miljö

•
•

Inhämta information om miljöpåverkan
Omhändertagande av oljeskadade djur

Depå

•

Ansvarar för depåplatsers upprättande och arbete

Materiel

•

Ansvarar för att saneringsmateriel och annan materiel är underhållna, i
funktion och finns i tillräcklig omfattning

Sjukvård

•

Ansvarar för upprättande och bemanning av sjukvårdsplats för personal
som medverkar i insatsen

Förplägnad

•

Ansvarar för att personal får mat och hygienutrymmen

Personal

•

Ansvarar för att tillräckligt med personal finns i insatsen

Oljeskydd/sanering

•

Ansvarar för att rätt saneringsmetod och teknik används
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Stab
Stabens uppsättning följer Kalmar läns stabsorganisation eftersom det vid en stor räddningsinsats likt
denna kräver mycket resurser. Stabsorganisationen ska initialt följa ”UTÖKAD RÖD” stabsberedskap
enligt Kalmar läns stabsorganisation med vissa befattningar/områden tillagda. Stabens uppgift är att
fungera som stöd till ledningen. För utförlig beskrivning av respektive befattnings uppgifter se Kalmar
läns stabsorganisation. Befattningar i staben presenteras i Tabell 5.
• Staben placeras i konferensrum på Torsås brandstation
• Datorer, telefoner, fax och sambandsmateriel tillskrivs staben och iordningsställs på plats
Tabell 5. Tabellen presenterar befattningar i staben, vem som är ansvarig samt deras uppgift.
Befattning/
Ansvarig
Uppgift
Område
RRC
Enligt Stabsorganisation Kalmar län
• Stabens beslutsfattare
• Fatta beslut i stort för den strategiska
ledningen
• Ge mål till staben och dess arbete
• Vid behov samordna med
krisledningsnämnden och
samverkansgruppen
• Vid behov närvara vid stabsgenomgångar
och kontinuerligt ha kontakt med
stabschefen
Stabschef
Som ovan
• Leda och fördela stabens arbete
Ledning
Som ovan
• Insatsledning
• Insatsanalys
Administration
Som ovan
• Samband
• Lägesuppföljning
• Personalplanering för rtj.org.
• Huvudansvaret för dagbok
Service
Som ovan
• Räddningstjänstens materiel
• Räddningstjänstens transporter
• Räddningstjänstens Kost & logi
• Underhåll av räddningstjänstens
materiel/fordon
Avfallshantering
Samhällsbyggnadsförvaltningen
• All logistik kring avfallshanteringen
(transport av farligt gods, mellanlagring,
avfallsanläggningar, fordon)
Information
Förvaltningen för ledning & administration
• Intern information
• Extern information
• Ansvara för information till massmedia
• Information till de direkt drabbade och
övriga berörda
• Samverka med andra organisationers
informationsfunktioner
Ekonomi
Förvaltningen för ledning & administration
• Upphandlingar
• ORÄDD
• Redovisningssystem
Förvaltningen för ledning & administration
Personal
• Hantering av frivilliga (kost, logi,
transport, försäkring)
Miljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Prioritera kustområden
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Bilaga Resurser
Avtalade entreprenörer Torsås kommun
Namn
Söderåkra schakt och transport AB

Telefonnummer
Thomas Arvidsson
070 – 549 59 69
0486 – 212 69
Bengt Elofsson, 0703 – 65 67 58
Anders Petersson, 0705 – 79 94 25
0481 – 175 00
044 – 780 25 00

Beco gräv och schakt AB, Torsås
Stena Recycling AB, Nybro
GKF Frakt AB, Karlskrona

Lokala resurser RFET
Emmaboda (1+5)
Anrop H 260
H261
H262
H264
H265
H266

Torsås (1+4)
Anrop H 140
H 141
H 143
H 145
H 147
H 148
H 268

Åfors (1+4 i värn)
Anrop H 270
H 271
H 276

Vissefjärda (1+2)
Anrop H 280
H 281
H 285
H 286

Fordon

Anm.

Räddning/Släck
Släck res.
Terräng
Vatt/Tank
Persontransport
Släpvagn
Släpvagn
Övrigt
Fordon

3 000 liter vatten/ 400 liter skum
3 000 liter vatten
Bandvagn
7 500 liter vatten/ 400 liter skum
Pick Up
Flak m. kåpa
Restvärde
Motorspruta x 2
Anm.

Räddning/Släck
Terräng
Vatt/Tank
Personbil
Persontransport
Transport
Personbil
Släpvagn
Släpvagn
Båt
Släpvagn
Oljeskyddsförråd
Övrigt
Fordon

3 200 liter vatten/ 200 liter skum
Bandvagn
8 000 liter vatten/ 500 liter skum
Befäl
Pick Up
Ford Focus/besiktningsbil
Utbildningsbil
Restvärde
Skogsbrand
Linder 460
Till båt
300 m. länsor
Motorspruta x 3
Anm.

Släck
Persontransport
Släpvagn
Övrigt
Fordon

3 400 liter vatten
Minibuss (9 pers.)
Skogsbrand
Motorspruta

Räddning/Släck
Vatt/Tank
Persontransport
Båt
Släpvagn
Övrigt

3 000 liter vatten
8 000 liter vatten/ 1 000 liter skum
Pick Up
Linder 400
Till båt
Motorspruta

Anm.
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Långasjö (12 i
värn)
Anrop H 290
H 291
H 296

Fordon

Anm.

Släck
Persontransport
Släpvagn
Övrigt

3 000 liter vatten
Pick Up
Skogsbrand
Motorspruta

Skogsbrandvärn Vissefjärda
NAMN
Kontaktperson
Tommy Carlsson

ADRESS
Klippingsbo
360 60 Vissefjärda

TELNR:
B. 210 26
070-5210267

Lennart
Andersson
Jörgen Hammar

Hult 115
360 60 Vissefjärda
Förlångsö
360 60 Vissefjärda

Kontaktperson
Anders Joelsson

Klippingsbo
360 60 Vissefjärda

B. 210 65
070 -5149697
B. 300 22
070-5118105
070-3311274
B. 210 40
A. 24 72 56

Torsten Joelsson

Förlångsö 116
360 60 Vissefjärda

B. 300 04
0730-268211

Börje Johansson

Bläsemåla 201
360 60 Vissefjärda
Karamåla
360 60 Vissefjärda
Målatorp
360 60 Vissefjärda
Djuramåla 113
360 60 Vissefjärda
Muggetorp 113
360 60 Vissefjärda

B. 230 24

Torbjörn
Johansson
Per Karlsson
Lars-Olof Larsson
Kent Lindholm

Ola Lindholm

Muggetorp
360 60 Vissefjärda

Benno Olsson

Klippingsbo
360 60 Vissefjärda
Mellangatan 4
360 60 Vissefjärda
Målatorp
360 60 Vissefjärda
Udden
360 60 Vissefjärda

Hans Rickardsson
Tommy Rundqvist
Ulf Schelin

Torsten Svensson

Torsjö 202
360 60 Vissefjärda

RESURSFÖRT:
Motorcykel offroad,
hjullastare 11 ton, pick-up,
4x4 hilux
Vakumtank, Traktor,
motorsåg
Skogsmaskin, 4hjuling,
motor/röjsågar
1000 l plasttank, ATV
Yamaha 600+boggiekärra
med elvinsch, motorsågar
1000 l plasttank,
miniskotare, Hilux 4x4,
motorsågar, vattenpump
Motorsåg, skotare,
Skördare, grävare

KÖRKORT

ABECEDE

AB

B

ABECE

B. 220 32
B. 206 74
070-2270674
B. 300 39
070-3691518
B. 206 27
A. 24 71 87
070-6961635
B. 202 66
A. 24 74 15
070-6429060
B. 211 13
070-6732356
B. 204 35

Motorsågar
Motorcyklar, skotare,
traktor med griplastare,
motor/röjsåg
Traktorgrävare, 4
hjulsdriven traktor med
griplastarvagn
Motorsåg

B. 201 12

Traktorer, motorsåg

B. 201 97
0708-307482

Svämtunna 7 kubik, sug o
tryckpump, traktor, lätt
lastbil, motorsågar.
Skogstraktor,
motorsågar

B. 503 92
070-5129961
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ABECE

Skogsbrandvärn Åfors
NAMN
Markus
Wallien
Kontakt-person
Conny
Olof
Fredriksson
Andersson

ADRESS
Gissamåla
361
94 Eriksmåla
N. Stamphult
Källeryd
201
361 94 Eriksmåla
361 93 Broakulla

TELENR:
B. 403 22
B. 420 45
B.
19
A. 430
0481-455
073-4224819
80
070-6742045
B. 420 45
070-3912045
B. 420 45
070-32820 45
B. 413 73

Karl
Andersson
Oscar
Andersson
Göran
Björnlund
Thomas
Ekström
Bertil
Eriksson
Anders
Fransson

N. Stamphult
361 94 Eriksmåla
N. Stamphult
361 94 Eriksmåla
Huvudhult
361 94 Eriksmåla
Fiskesjö
361 94 Eriksmåla
Lindehult 1200
382 94 Nybro
Tomeshult
361 94 Eriksmåla

Conny
Fransson
Kenneth
Fransson
Anders
Gunnarsson

V. Borstetorp 121
391 93 Broakulla
V. Stamphult
361 93 Broakulla
Anemåla
361 91 Emmaboda

Rune
Gunnarsson
Birger
Gustavsson
Magnus
Gustavsson
Per-Ove
Gustavsson
Kontakt-person
Jim
Henriksson

Bökevara 121
361 91 Emmaboda
Kleftetorp, Pl 1202
382 00 Nybro
Alugstorp 111
361 93 Broakulla
Ingemundahult 110
361 94 Eriksmåla
Ö. Månsamåla
361 94 Eriksmåla

Ulf
Johansson
Reine
Karlsson
Stefan
Karlsson

Ö. Stamphult
361 94 Eriksmåla
Kyrkbacken 5
361 93 Broakulla
Marknadsvägen 13
361 94 Eriksmåla

B. 440 41
070-3401975
B. 460 20

Traktorer med vagnar,
Motorsågar
Traktorer, lastmaskin, motorsåg

B. 413 52
070-5446904

Skogsmaskin, grävmaskin

Hans-Olof
Leandersson

Bälshult
361 94 Eriksmåla

B. 420 03
0708-833584

Patrik
Lejon
Åke
Ohlsson

Ingelsmåla
361 94 Eriksmåla
Gissamåla
361 94 Eriksmåla

B. 441 01

Traktorgrävare, skotare, traktor,
4 hjulig Volvovalp med vinsch,
motor/röjsåg
Ev. Bulkbil

B. 402 67
073-9691997

Traktor, lastare, grävmaskin, H5,
motor/röjsåg

B. 420 58
B. 440 63
070-6944123
B. 413 49, 485
17
070-2248482
B. 401 65
070-5129958
B. 42073
070-5106628
B. 410 25
A. 0478 – 405
61
B. 410 61
070-5959116
B. 440 25
B. 460 33
070-2323890
B. 420 67
070-9394722
B. 420 70
070-6068281
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RESURSFÖRTECKNING
Motorsågar, motorvinsch
traktor
Traktor, frontlastare, skogsvagn,
Skogstraktor,
röjsåg
traktordriven motorsåg,
pump,
bandfordon, motorsåg, röjsåg

KÖRBECDE
KORT
AB
ABC

Se ovan

B

Se ovan

B

Grävmaskiner, dumper,
hjullastare
Motorsåg med skyddsutrustning
OCBU-tank 12 kubik, traktor
med lastare, motorsågar
Traktor med lastare och
griplastvagn, C-kort
Motorsåg med tillhörande utr,

BECEDE
ABCDE

Traktor, Moheda skogsvagn 10
ton, motorsågar
Traktor, Motorsågar
Traktor med skogsvagn,
motorsågar, röjsåg
Traktor med griplastarvagn
Motorsåg
Gödseltunna 15 kubik med
sugpump, traktor med lastare,
skotare, skördare, motorsågar
Grävmaskin, fyrhjuling

BE

BECDE

Thomas
Lundgren
Christer
Lundgren
Måns Stjerna
Ahlström
Björn
Hemmingsgård
Folke Svensson
Mattias
Aronsson
Eiron Aronsson
Niklas Sjöfors

Stig Sjöfors
Ros-Marie
Olsson
Jan Pumplun
Stefan Eriksson
Jan Gustavsson
Håkan Elvung

Mats Vikefors
Stefan Kvillner
Bengt-Olof
Aronsson
Bengt-Olof
Johansson
Göran Erntsson
Emil Ljungkvist

Algutsboda 314
361 93 Broakulla
Algutsboda 330
361 93 Broakulla
Algutsboda 321
361 93 Broakulla
Algutsboö
361 93 Broakulla
Gransjö 115
361 94 Eriksmåla
Greveshult 112
361 94 Eriksmåla
Greveshult 101
361 94 Eriksmåla
Rosenholm,
Tomeshult 102
361 94 Eriksmåla
Tomeshult 205
361 94 Eriksmåla
Ingemundahult 121
361 94 Eriksmåla
Gockatorp 211
361 93 Broakulla
Lindehult 412
382 94 Nybro
Lindehult 511
382 94 Nybro
Ålgärdeshult 210
361 94 Eriksmåla

B. 460 21
070-5860143
B. 461 44
0708-853538
073-0762331

Traktor ATV, motorsåg

AB

Traktor, traktorgrävare,
Motorsåg

BE

B. 404 53
070-7740453
070-3784067

Traktor, motorsåg

BCE

B. 410 56
070-5299061
B. 410 10

Manuell (motorsåg) +
Traktor med vagn

B

B. 412 07
070-5087869

Skogsmaskiner
Grävmaskin

B. 410 24

Traktor + manuellt

B

Traktor+griplastarvagn,
motorsågar, röjsåg, 4hjulsdriven lastbil

ABECE

Fiskesjö 303
361 94 Eriksmåla
Bälshult 111
361 94 Eriksmåla
Gransjö 106
361 94 Eriksmåla

B. 420 04

Västra Stamphult
361 94 Eriksmåla
Norra Åleberg 112
361 91 Emmaboda
Alsbovägen 2
361 93 Broakulla

B. 420 65
070-6341994
B. 337 22

Traktor, griplastarvagn,
Motorsågar, röjsåg
Traktor, traktorgrävare,
Motorsåg, röjsåg
Manuell huggare, motorsåg,
Fyrhjuling

ABECEDE

B. 420 21
0708-328674
B. 460 59
B. 440 63
B. 440 11
B. 410 02

B. 420 00
B. 440 56
441 09

B. 420 44
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ABECE
B

Regionala resurser räddningstjänst
- H 800 ledningscentral
- Personal till stab enligt stabsorganisation Kalmar län
ANROP

STATIONSPLACERING - FORDON

SDH 100

Bas Kalmar (2+5 pers heltid)

SDH 101
SDH 102
SDH 103
SDH 104
SDH 105
SDH 106
SDH 108
SDH 109
SDH 110
SDH 111
SDH 112
SDH 113
SDH 114
SDH 115
SDH 116
SDH 117
SDH 118
SDH 119

Släckbil 3 000 l vatten, 400 l detergentskum
Släck & räddningsbil 3 000 l vatten, 400 l AFFF
Stegbil 30 m
Terrängbil 900 l vatten
Tankbil 10 500 l vatten, 1 500 l skum
Besiktningsbil Opel Astra
Insatsledarbil Volvo V70
Dykbil
070-265 10 63
Jourbil
Släckbil 3 000 l vatten
Besiktningsbil Volvo 945
Hävare 25 m
Bandvagn
Besiktningsbil
Besiktningsbil Volvo V70
Lastbil
Besiktningsbil
VW buss

SDH 120

Kalmar Flygplats (1+3 pers dag-/kvällstid)

SDH 121
SDH 122
SDH 123

Befälsbil VW Sharan
Släckbil Volvo, 9 200 l vatten, 840 l skum
Släckbil Volvo, 9 200 l vatten, 840 l skum

SDH 125

Bas Rockneby (1+3 man)

SDH 126
SDH 127
SDH 128

Släckbil 3 000 l vatten
Tankbil 8 000 l vatten
VW buss

SDH 130

Bas Voxtorp (1+3 man)

SDH 131
SDH 132
SDH 133
SDH 134

Släckbil 3 000 l vatten
Släckbil 3 000 l vatten
VW buss
Bandvagn

SDH 135

Bas Påryd (1+3 man)

SDH 136
SDH 137
SDH 138

Släckbil 3 000 l vatten
Tankbil 8 000 l vatten
VW buss
Ebbetorp övningsfält
Lastbil Scania
Scania 1 500 l vatten
Personbil Toyota
VW LT lastbil
Scania tankbill 3 500 l vatten
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Traktor
VW buss
Övrigt

Motorspr.

Slang

Luftpaket

Typ

Placering

Värmekamera
Kemsläp
Övningssläp
Båtsläp/båt
Personsaneringssläp
Skogsbrandssläp
Slangkärra 400 meter
Lättskumsaggregat
Sjukvårdssläp
Pulveraggregat

Kalmar Bil 101
Kalmar
Ebbetorp
Kalmar
Kalmar
Rockneby
Voxtorp
Ebbetorp
Påryd
Voxtorp

Albin 900 VW, 1 000 lit/min
Albin 900 VW, 1 000 lit/min
Albin 900 VW, 1 000 lit/min
WR 27, 2 700 lit/min
Hebra Ziegler, 1 800 lit/min
WR 27, 2 700 lit/min
Godiva, 1 000 lit/min
Godiva, 1 000 lit/min
Waterous, 2 400 lit/min
WR 27, 2 700 lit/min
Albin 900 VW, 1 000 lit/min
Ruberg RV4B, 1 800 lit/min
Albin 900 VW, 1 000 lit/min
Ruberg RV4B, 1 800 lit/min
Hebra TS 16-8
104 x 20 m = 2 080 meter
84 x 25 m = 2 100 meter
178 x 20 = 2 400 meter
96 x 25 m = 2 400 meter

Rockneby
Påryd
Voxtorp
Påryd
Kalmar
Kalmar
Voxtorp
Rockneby
Kalmar
Ebbetorp
Läckeby
Läckeby
Läckeby
Läckeby
Läckeby
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Läckeby
Läckeby
Läckeby
Läckeby
Kalmar
Kalmar

195 x 20 m = 3 900 meter
76 x 25 m = 1 900 meter
180 x 20 m = 3 600 meter
80 x 25 m = 1 850 meter
130 st luftflaskor
100 st kompletta andningsskydd

SDH 150

Bas Mörbylånga (1+4 pers)

SDH 151
SDH 154
SDH 155
SDH 156

Släckbil, 3000 l vatten
Bandvagn
Tankbil, 8000 l vatten
Räddningsbil
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Skumkärra, 1000 l alkoholskumvätska
SDH 160

Bas Färjestaden (1+4 pers)

SDH 161
SDH 162
SDH 168
SDH 169
SDH 170

Släckbil, 3000 l vatten
Räddningsbil, 2700 l vatten, 300 l skum
Chefsbil
Pick-up
Bas Degerhamn (1+3 pers)

SDH 171
SDH 172
SDH 174

Släck-/räddningsbil, 2000 l vatten
Släckbil, 3000 l vatten
Bandvagn

SDH 180

Bas Borgholm (1+4 pers)

SDH 180
SDH 180r
SDH 181
SDH 182
SDH 183
SDH 184
SDH 185
SDH 186
SDH 187
SDH 189

Ledningscentral, sambandsrum
Ledningscentral, lektionssal
Släckbil, 3000 l vatten, 400 l skum
Räddningsbil
Stegbil
Bandvagn
Tankbil, 8000 l vatten, 1000 l alkoholskumvätska
Släckbil, reserv, 4000 l vatten
Containerbil, Materieldepå, luftdepå
Persontransportbuss
Räddningsbåt ”Borgholm”

SDH 190

Bas Löttorp (1+3 pers)

SDH 192
SDH 194
SDH 195
SDH 196

Släckbil, 3000 l vatten, 400 l skum
Personaltransport
Tankbil, 8000 l vatten
Bandvagn

SDH 197

Bas Runsten (1+2 pers)

SDH 199

Släckbil, 2000 l vatten
Böda sommarstyrka (1+4 pers vecka 27-32)

SDH 198
SDH 200

Släckbil, 2000 l vatten
Bas Nybro (1+4 pers heltid)

SDH 200
SDH 201
SDH 202
SDH 203
SDH 204
SDH 205
SDH 206
SDH 209
SDH 210
SDH 214
SDH 216

Reservbas Nybro
Släck/räddningsbil 3000 l vatten/500 l skum
Miljöbil 500 l vatten
Stegbil 30 meter
Terrängbil
Tankbil 11000 l vatten, 800 l skum
Materieltransportbil
Besiktningsbil
Befäls/jourbil
Bandvagn
Personaltransportbil
Terrängmotorcyckel + släp

SDH 220

Bas Alsterbro (1+2 pers)

SDH 221
SDH 225

Släckbil 3000 l vatten
Tankbil 7500 l
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SDH 230

Bas Orrefors (1+2 pers)

SDH 231
SDH 235
SDH 233
SDH 235
SDH 236

Släck-/räddningsbil 3000 l vatten
Tankbil 8000 l
Stegbil 26 meter (reserv)
Tankbil 8 000 l vatten
Personaltransportbil

SDH 250

Bas Målerås (brandvärn 10 pers)

SDH 251

Släckbil 3 000 l vatten

Övrigt
Släp

Motorspr.

Bärbara
spr.

Typ

Placering

Skogsbrandsläp

Nybro

Skogsbrandsläp

Alsterbro

Skogsbrandsläp

Orrefors

Skumsläp 320 lit

Nybro

Pulverkula 300 kg

Nybro

Waterrus, 2400 lit/min

Nybro

WR 27, 2700 lit/min

Nybro

WR 26, 2600 lit/min

Nybro

WR 26, 2600 lit/min

Alsterbro

WR 26, 2600 lit/min

Orrefors

Albin 900 VW 1000 lit/min

Alsterbro

WR 27, 2700 lit/min

Målerås

Honda 200 lit/min

Nybro

Honda 200 lit/min

Nybro

albin 400lit/min

Nybro

albin 400lit/min

Alsterbro

albin 400lit/min

Orrefors

albin200lit/min

Alsterbro

albin200lit/min

Orrefors

SDH 600

Bas Mönsterås (1+4 pers)

SDH 601
SDH 603
SDH 604
SDH 605
SDH 609
SDH 640
SDH 649

Släck & räddningsbil 3 000 l vatten
Hävare 16 meter
Släckbil 3 000 l vatten
Tankbil 9 500 l vatten, 1 500 l skum (lastväxlare)
VW-picup dubbelhytt
Jourbil
Besiktningsbil

SDH 610

Bas Ålem (1+4 pers)

SDH 611

Släck & räddningsbil 3 000 l vatten
(skärsläckare)

SDH 615
SDH 619

Släckbil 3 000 l vatten
VW-picup dubbelhytt

SDH 620

Bas Fliseryd (1+2 pers)

SDH 621
SDH 625

Terränggående släckbil 2000 l vatten
Tankbil 10 000 l vatten (lastväxlare)
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SDH 630

Bas Södra Cell (2+5 pers)

SDH 631
SDH 632

Släckbil 3 000 l vatten
VW-picup dubbelhytt

Övrigt

Typ

Placering

Rökskyddsdepå/restvärderäddning (lastväxlare)
Kem-/räddningscontainer (lastväxlare)
Vattentank 10 000 l (lastväxlare)
Kapellflak (lastväxlare)
Vattentank 10 000 l (lastväxlare)
Terrängmotorcykel + släpvagn
Lättskumkärra 600 l detergent
Oljeskyddscontainer (länsor/sorbering)
Operativ personal Räddningstjänsten Östra Blekinge
Karlskrona 1+6 heltid
Ronneby 1+4 heltid
Bräkne-Hoby 1+4
Eringsboda 1+2
Hallabro 1+2
Holmsjö 1+2
Jämjö 1+3
Rödeby 1+4
Sturkö 1+2

Mönsterås
Mönsterås
Mönsterås
Mönsterås
Fliseryd
Fliseryd
Södra Cell
Södra Cell

Materielförteckning – Karlskrona oljeskyddsförråd
Arbetsbåtar
1 st Arbetsbåt
1 st Arbetsbåt
1 st Arbetsbåt
2 st Utombordsmotorer
8 st Arbetsbåtar
6 st Utombordsmotorer
3 st Båthäckar
3 st Lastpråmar
Oljeupptagare (pumpar och skimmers)
1 st Oljeupptagare
2 st Oljeupptagare
1 st Oljeupptagare
1 st Oljeupptagare
1 st Oljeupptagare
1 st Oljeupptagare
1 st Oljeupptagare
1 st Oljeavskiljare
1 st Komara
1 st Oljeskimmer
1 st Power Pack
1 st Sala Roll Pump
2 st AlfaLaval pump

Typ
typ Bussjö, aluminium 6,5 x 2,6 m, Cummings marindieselmotor
6BT5.9M 220 hk, 1998 års modell.
typ Aspö AB 630, aluminium 6,30 x 2,2 m. 2 st utombordsmotor
Honda 4-takt, 75 hk, 2000 års modell.
Fiskars Work Buster, aluminium 4,15 x 1,7 m, 1982 års modell.
Honda 30 hk, 4-takt, lång rigg, 2001 års modell med utrustning
typ Aspö AB 420 aluminium 4,15 x1,7 m, 1993 års modell
med utrustning
Honda, 4 st BF 15 LB, 4-takt 15 hk, 1992 (2000 årsmodell) års
modell, lång rigg trycktank 25 l ,motorlås
för 9 st båtar
i aluminium, 4,0 x 1,8 m
Typ
typ Walosep W1
typ Oilmop Mark II-4D resp II-9D
typ ORI Barracuda 2000 (Mop)
typ GT 185
UNISEP F560S
Mini Vac & Transfer pump (vacumpump)
Bogsamlare LBC 3, Lamor
aluminium (används i båten Kolja)
Mini Skimmer
Mini Max, Lamor
Lamor LPP7HA
typ SRP 50 med hydraulaggregat
Honda besinmotor, pumpkapacitet 20 000 l/h
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1 st Hydrodynamisk Cirkus

1 st Centrifugalpump
System för styrning och inneslutning av olja
1 st Styr/inneslutn.system
1 st Strömroder med cirkus
2 st Strömroder
60 m
210 m
705 m
456 m
5 st
System för skydd av stränder
59 rullar
1 rulle
20 rullar
10 rullar
Aluminiumställning för utlägg av
strandskydd
Terrängfordon med tillbehör
1 st Fyrhjuling
1 st Fyrhjuling
1 st Terrängvagn
1 st Mobil barkspridare
100 s Reba Bark
1 st Kranboggievagn
Mellanlagringssystem
10 st Säckhållare
25 st inner- och yttersäckar
15 st Avfallscontainer aluminium 1,5 m3
Handmateriel
Utrustning för 205 personer:

Personlig skyddsutrustning
2000 st Pappersoveraller
Utrustning för 205 personer:

med sughuvud Mini Well skimmer Sexkantig Cirkus, längd 1700 mm
x bredd 1200 mm x höjd 1000 mm, vikt ca 85 kg, 3 mm
aluminiumplåt
Sanmit HT 112, med tillbehör
Typ
2000 m läns i två kassetter (1000 m i varje)
miniwellskimmer samt 150 m Flexi 350 sym länsa, 150 m Flexi High
Speed 500
Flexi Boom Vane med 105 m Flexi River 350 läns
Flexi River läns 350
Flexi River läns 500
Flexi Symmetric läns 750
Ecobark sorptionslänsa
Lysbojar till länsorna
Typ
Strandskydd 4,5 m x 75 m
Strandskydd 4,5 m x 150 m
Strandskydd 4,5 m x 15 m
Gångmatta, 1 m x 45 m

Typ
Honda Foreman TRX 450, årsmodell 2000, med släpkärra
Kawasaki KVF 650, 2002 årsmodell
med barkspridare
Abteck
till ovansående barkspridare
HE 1600 kg

- skopa
- grep
- spade
- hinkar
- piassavaborste
- mexikansk fiberborste
- drejade borstar
- spackelspade
- håv
- säckhållare
- avskrapningsringar
- grovsäckar (blå)
- verktygsställningar
- plastsäckar

- regnställ
- flytväst
- overaller
- raggsockor
- stövlar
- räddningsdräkt
- vadarstövlar
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- första hjälpen utrustning
- handskar (tunna och tjocka)
Övrig utrustning
1 st Högtrycksaggregat Alcon
1 st Mobil Barkspridare Abtek AT 9021
2 st Gasolkanoner Purivox Dubbel
2 st Röjsåg Husqvarna 325HE4X
1 st Gaffeltruck gasoldriven
6 st Materielcontainer 6 m på lastväxlarram
1 st Materielcontainer 7,15 m på
lastväxlarram
1 st "Förrådscontainer"
1 st Lämflak
1 st Bärbar VHF (i första hand till
styr/inneslutningssystemet)
1 st Bärbar dator Fujitsu
1 st Compaq iPAC handdator med GPS
NAVMAN
1 st Skrivare, Canon BJC-70
1st Mobiltelefon Nokia komplett

LFL 02
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Bilaga Samverkansorganisationer
Frivilligorganisationer
• Sjöräddningssällskapet SSRS – kontaktas genom SOS Alarm
• Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 08 – 514 395 95
• Svenska Lottakåren 08 – 666 10 80
• Civilförsvarsföreningen Emmaboda, Nybro & Torsås 0471 – 134 80
Försvarsmakten
• Vakthavande befäl på Armétaktiska staben (VB ATS), 08-788 93 00
Detta kan även göras via SOS Alarm
Kustbevakningen
• Centrala kustbevakningen 0708-85 40 86 (VT-jour)
• Region Syd Karlskrona 0455-35 35 35 (Ledningscentral)
Kommunen
• Torsås 0480 – 33 100
• Emmaboda 0471 – 24 90 00
• Nybro 0481 – 450 00
• Kalmar 0480 – 45 00 00
• Karlskrona 0455 – 30 30 00
• Mörbylånga 0485 – 470 00
Länsstyrelsen
• VB nås genom SOS Alarm Växjö, 0470 – 477 90
Media
• Barometern/Oskarshamnstidningen 0480 - 591 00
• Östran 0480 - 613 00
• Blekinge Läns Tidning 0455 - 770 00
• Smålandsnytt 0480 - 45 80 30
• Sveriges Radio P4 Kalmar 0480 - 45 80 00
MSB
• TiB, 054-150 150 (Via SoS alarm)
• Botkyrka
Södertörns Brandförsvarsförbund
Tfn 08-721 22 00 (växel)
• Vänersborg
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Tfn 0521-26 59 00 (dagtid)
031-703 15 45 (SoS alarm)
• Karlskrona
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tfn 0455-30 39 80 (dagtid)
0709-30 39 80 (Jour)
070-525 33 74 (Jour)
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•

•

0455-30 39 88 (Vakth BM)
Visby
Gotlands räddningskår
Tfn 0498-26 98 78 (Vakth BM)
0498-26 98 12 (dagtid)
070-525 33 67 (Jour)
Umeå
Umeå Brandförsvar
Tfn 090-16 22 00 (dagtid)
090-16 22 20 (Natt)

Naturvårdsverket
• SWECO:s oljejour 08-695 58 34
Näringsliv
• ISS industriservice, 0456 - 129 08, oljesanering av mark
• Hedro Sweden AB, 08 – 661 02 50, kustlänsor
• Skadeservice AB, 0173 – 211 15, oljesanering & oljeskydd
• Unisep, 0480 – 49 02 50 , saneringsmateriel (skimmer)
• Sorteco AB, 0770 – 77 70 77, säckar och containers för avfall
Polismyndigheten
• 114 14 (ej akuta ärende)
Svevia
• TiB 070 - 547 40 46
Transportstyrelsen
• 0771-503 503
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Bilaga Skyddsvärda områden
Totalt tre kartor, Figur 8-Figur 10, presenterar skyddsvärda områden längs Torsås kustlinje. I tabellen
under respektive kartbild beskrivs vilket skyddsvärde områdena har, med början från norr till söder.

Figur 8. Bilden visar biologiska skyddsvärden, hamnar och marinor längs Torsås kustlinje.
Skyddsvärde
Biologi: reproduktionsområde sötvattenarter

Friluftsliv: marinor

Hamnar

Geografisk plats (respektive skyddsvärde angivna från norr
till söder)
• Örarevet
• Ragnabo N
• Ragnabo S
• Dalskärsviken
• Lamnekroken
• Grisbäcksfjärden
• Djursvik N
• Djursvik S
• Ragnabo
• Bergkvara
• Järnsida
• Bergkvara hamn
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Figur 9. Bilden visar riskintressen i form av naturvård och fågelskyddsområden längs Torsås kustlinje.
Riksintresse
Naturvård: södra Kalmars moränskärgård
Fågelskyddsområde

Geografisk plats (respektive riksintresse angivna från norr
till söder)
• Hela kustlinjen
• Svarta Hällar
• Röskär
• Lökaskär och Lökaskärskläpp
• Västragårdsör
• Koskär
• Fimpan
• Stackaskär
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Figur 10. Bilden visar riksintressen i form av naturreservat, yrkesfiske och kulturmiljövård längs Torsås kustlinje.
Riksintresse
Naturreservat
Natura 2000
Kulturmiljövård

Yrkesfiske havsområde

Geografisk plats (respektive riksintresse angivna från norr
till söder)
• Örarevet
• Örarevet
• Halltorp-Hagby
• Bergkvara
• Grisbäck
• Bröms
• Hela kustlinjen
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Bilaga Strandtyper
Torsås kustlinje är uppdelad i tre kartbilder, Figur 11-Figur 13, där strandtyperna presenteras. I Tabell 6
nedan sammanfattas strandtyperna längs kusten.
Tabell 6. Tabellen visar vilka strandtyper som återfinns längs Torsås kustlinje samt deras känslighetsindex.

Strandtyp
Anläggningar

Känslighetsindex
0

Stenstränder och
klapperstensstränder
Finsedimentstränder
Vassbälten och
strandängar

7

•
•
•
•
•
•
•

8
9

•
•
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Placering
Utholmen, norr om Djursvik
Djursvik
Stubbudd, söder om Djursvik
Bergkvara fiskehamn
Bergkvara småbåtshamn
Nötholmen
Varierande längs hela kustlinjen
Varierande längs hela kustlinjen
Varierande längs hela kustlinjen men
tre stora områden utmärker sig:
Örarevet, Bergkvaraområdet och
Grisbäck

Figur 11. Karta över strandtyper från Örarevet i norr till Påbonäs i söder.
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Figur 12. Karta över strandtyper från Påbonäs i norr till Björkenäs i söder.
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Figur 13. Karta över strandtyper från Björkenäs i norr till Brömsehus i söder.
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