World Maritime University

The Maritime Commons: Digital Repository of the World
Maritime University
Baltic Master II

Project Reports

10-2011

Oljeskyddsberedskap i Sverige
Jonas Pålsson
World Maritime University, jp@wmu.se

Follow this and additional works at: http://commons.wmu.se/baltic_master2
Part of the Emergency and Disaster Management Commons, and the International and Area
Studies Commons
Recommended Citation
Pålsson, Jonas, "Oljeskyddsberedskap i Sverige" (2011). Baltic Master II. 2.
http://commons.wmu.se/baltic_master2/2

This Report Open Access is brought to you courtesy of Maritime Commons. Open Access items may be downloaded for non-commercial, fair use
academic purposes. No items may be hosted on another server or web site without express written permission from the World Maritime University. For
more information, please contact library@wmu.se.

Oljeskyddsberedskap i Sverige
Rapport framtagen inom ramen för projektet Baltic Master II
av Jonas Pålsson, World Maritime University

Innehållsförteckning
Abstract

ii

Inledning

1

Bakgrund

1

Syfte

3

Metod

3

Resultat

4

Beredskapsplaner

4

Miljöatlas

9

Diskussion

10

Trender

10

Slutsats

10

Referenser

12

Foto

Bilaga: Enkät

Oljeskyddsberedskap i Sverige

12
13

i

Abstract
The Baltic Sea is one of the world’s busiest waterways. An estimated 9 % of the world’s trade and 11 % of the world’s oil
transportation passes through Baltic waters. It is estimated that this will increase by 64 % between 2003 and 2020. For
example, the oil transportation has increased by 133 % between 1997 and 2008 and is now over 250 million tonnes per
year. Plenty of shallows and narrow passages makes parts of the Baltic Sea difficult to navigate. There are around 130
accidents each year, with 10 of these leading to pollution, mostly of oil. The brackish water of the Baltic Sea coupled with a
long residence time of water, makes the flora and fauna particularly sensitive to pollution. Sweden has a long coastline of 11
500 km, which makes it vulnerable to oil spills. A Digital Environmental Atlas exists to help prioritise sensitive areas, in case of
an oil spill. An enquiry was sent out during 2011 to ascertain the existence and use of oil spill contingency plans and the
environmental atlas in Sweden. Of these, 49 % of the coastal municipalities replied that they have a plan, 16 % replied that
they are working with it and 35 % did not have one. Of the municipalities that have an oil spill contingency plan, 63 % have
used the plan in an exercise within the last 5 years. In total, 31 % of the Swedish costal communities has an oil spill
contingency plan used in an exercise in the last 5 years. For the Environmental Atlas, 70 % replied that they are using their
own GIS tool or the Environmental Atlas. This is inadequate for an oil spill response, which has been pointed out in an
evaluation in 2005 and shown in a few oil spill incidents in the last years. The reason is a combination of information not
reaching the municipalities from the state agencies and a low priority for oil spill contingency planning in the municipalities. In
the last years, however, work has been done through EU projects to increase the preparedness level, exercise the plans and
update the Environmental Atlas data, especially in the south and east of Sweden. The issue has also been raised on a
regional level by HELCOM. To have a well functioning oil spill response, regular exercises are needed to work out the bottlenecks, increase organisational cooperation and make individuals more comfortable in their roles in a response organisation.
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Inledning
Bakgrund
Östersjön är ett av världens mest trafikerade vattenområden. Ungefär 9 % av världens handel passerar Östersjön och 11 %
av världens oljetransport går igenom detta område. Data visar att fartyg lämnade eller kom in Östersjön via Skagerrak fler än
62 700 gånger under 2009. Detta motsvarar en ökning på 20 % sedan 2006. Cirka 46 % av dessa fartyg är lastfartyg, 21 %
är oljetankers och 4,5 % är passagerarfartyg. Det är ständigt ungefär 2 000 skepp i rörelse i Östersjön och varje månad går
mellan 3 500 och 5 000 fartyg genom dess vatten. Det förutspås att transporten till sjöss kommer att öka med 64 % mellan
2003 och 2020. Till exempel har transporten av olja mellan 1997 och 2008 ökat med 133 % procent enligt Helsingfors
Kommissionens (HELCOM) statistik från 2011 (se figur 1). (HELCOM, 2011)
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t seas
accidents is about ten times higher than the shipof total
to-ship collisions.

According to the reports from the Contracting States there were 124 ship accidents in the
HELCOM area in 2010 (Figure 7), which is 19 more than the year before (increase of 18%)
and 11 less than in 2008 (decrease of 8%).

Figure 7

Figur 2: Antal olyckor i Östersjön sedan 2000. Y-axeln visar antal olyckor, x-axeln årtal och brun färg andelen olyckor som lett
till utsläpp
(HELCOM,
2011c).
The spatial
distribution

of the reported accidents in 2010 is presented in Figure 8. As can be
noted, almost all accidents occurred very close to shore or in harbours.

Som ett av världens största brackvattenhav, har Östersjön ett unikt marint ekosystem. Samma egenskaper gör att
ekosystemet är väldig känsligt för förändringar. Minsta påverkan kommer troligen att ge effekter på hela ekosystemet i
komplicerade återkopplingssystem. Omsättningstiden på 30 år för vattnet i Östersjön gör att utsläpp stannar kvar längre,
utan att bli utspädda. De kustnära områdena är speciellt utsatta till följd av den större mänskliga påverkan. Dessutom är de
viktiga platser för sjöfåglar och som yngelkammare för fiskar. (HELCOM, 2007)
Sveriges kustremsa sträcker sig långt, från gränsen mot Norge i väst till gränsen mot Finland i norr över 1 150 mil och öarna
har ytterligare 3 190 mil kust (SCB, 2002). Den långa kuststräckan kopplat med den intensiva trafiken av oljetransporter och
andra lastfartyg gör det logiskt för de svenska kommunerna att ha en beredskapsplan för oljepåslag längst kusten, i
synnerhet de som ligger nära transportrutterna (se figur 3). Tidigare olyckor i vår omgivning är bland andra Tsesis i
Stockholms skärgård 1971, Safir utanför sydöstra Öland 1981, Thuntank 5 i Gävlebukten 1986, Volgoneft 263 i Karlskrona
1990, Fu Shan Hai mellan Ystad och Bornholm 2003, Full City i Norge 2009 och Godafoss precis norr om gränsen mot
Norge 2011. Många av dessa var inte tankfartyg, utan oljan som läckte var fartygens drivmedel. Till dessa större olyckor
tillkommer sedan de mindre operationella utsläppen och småläckagen, som tillsammans bidrar till en kronisk påverkan av
Östersjön.
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According to the HELCOM AIS, there are about 2,000 ships in the Baltic marine area at an
given moment, and each month around 3,500–5,000 ships ply the waters of the Baltic.
Figure 1 illustrates clearly the main routes and the density of ship traffic in the Baltic Sea.

Figure 1. The figure on the left illustrates cargo, tanker and passenger ship traffic on the Baltic Sea
during two days in November 2008. The figure on the right shows the density of shipping traffic dur
under en vecka i 2008, där gult visar de huvudsakliga rutterna (HELCOM, 2009).
one week in 2008, with the busiest routes highlight in yellow. Data source: HELCOM AIS.
Figur 3: Trafikrutter i Östersjön. Vänster bild visar trafiken under två dagar i november 2008 och bilden till höger visar trafiken

Den svenska Digital Miljöatlas kan man med fördel använda för prioritering av områden, som ett verktyg när man planerar för
en oljeskyddsinsats eller en saneringsinsats (IVL, 2008). Detta verktyg har en kustzonsindelning, efter hur svår eller
lättsanerad en strand är. Andra verktyg och manualer för planering och sanering finns tillgängliga hos Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap. (MSB, 2010)
Arbetet med att ha en fullgod beredskap för oljeolyckor i Sverige utvärderades av Riksrevisionen 2005, där man kom fram till
att beredskapen kunde förbättras avsevärt (RiR, 2005). Under 2003-2012 har EU projekt som Baltic Master I och II, Brisk
och EnSaCo ökat medvetenheten om behovet av ett fullgott oljeskydd. En mängd uppmärksammade internationella
oljeolyckor har under denna tid även de bidragit till en ökad medvetenhet. De mesta kända är Prestige utanför den spanska
kusten 2002, Hebei Spirit utanför Sydkorea 2007 och senast Deepwater Horizon i Mexikanska Gulfen 2010. Deepwater
Horizon var inte ett oljespill till följt av ett fartygsutsläpp, men dess effekter på naturen är detsamma.

Syfte
För att klargöra huruvida kustkommunerna i Sverige har en oljeskyddsplan och en miljöatlas, genomförde MSB sommaren
2011 en enkätundersökning. Syftet var att få en överblick på hur arbetet med oljeskyddsplaner och miljöatlas går i Sverige.

Metod
I samarbete med Eva Ljungkvist på Sydöstra Räddningsförbundet (SÖRF) i Ystad och EU projektet Baltic Master II
utarbetades en enkel enkät (se bilaga 1). Denna skickades ut till alla kustkommuner via epost under våren 2011 från
Margaretha Ericsson på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och följdes upp med påminnelser och
telefonsamtal från Marcus Olsson på Region Skåne till de kommuner som inte svarat, eller där det behövdes ytterligare svar.
Rapporten sammanställdes under hösten 2011 av Jonas Pålsson på World Maritime University för Baltic Master II.
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Resultat
Beredskapsplaner
Beredskapsplaneringen i Sverige för oljeolyckor varierar mycket. Sammantaget har vid sommaren 2011 endast 49 % av
kommunerna en beredskapsplan, 16 % arbetar med att skriva en och 35 % har ingen alls (se tabell 1 och figur 4 och 6).
Totalt har 31 % av Sveriges kustkommuner en beredskapsplan mot oljeolyckor som har övats inom de de senaste 5 åren (se
tabell 1 och figur 5 och 7). Dessa kommuner inkluderar även kommuner som har kust mot de stora svenska sjöarna.
Tabell 1: Beredskapsplaneringen i Sverige.
Kommun

Ale

Finns en beredskapsplan för oljepåslag?

När reviderades planen?

När övades
planen senast?

Arbetar ni med miljöatlas eller liknande verktyg?
Ja, miljöatlas

Påbörjad

Plan finns ej

Arboga

Nej

Plan finns ej

Nej

Borgholm

Ja

Före 2005

Ja, miljöatlas

Nej

Plan finns ej

Nej

Påbörjad

Plan finns ej

Ja

2011

Ja, eget GIS

Bromölla
Burlöv

för mer än 5 år sedan

Danderyd

Ja

Degerfors

Nej

Plan finns ej

Nej

Eskilstuna

Nej

Plan finns ej

Ja

Påbörjad

Plan finns ej

Ja

Eslöv
Falkenberg

Ja

Filipstad

Nej

Forshaga
Gotland

Ja

för mer än 5 år sedan

2007
för mindre än 3 år sedan

Påbörjad

Grums

Ja

Ja

Plan finns ej

Nej

2011

Ja, eget GIS

2011

Ja, miljöatlas

2011

Ja, eget GIS

Gullspång

Påbörjad

Plan finns ej

Nej

Göteborg

Nej

2010

Halmstad

Ja

för 3-5 år sedan

2009

Nej

Hammarö

Ja

för mindre än 3 år sedan

2011

Ja, eget GIS

Ja

2011

2011

Ja, eget GIS

2011

Ja, miljöatlas

Plan finns ej

Nej

Före 2005

Nej
Nej

Haninge
Helsingborg

Påbörjad

Hjo

Påbörjad

för mindre än 3 år sedan

2007

Hudiksvall

Ja

Hällefors

Nej

Plan finns ej

Härnösand

Nej

Plan finns ej

Nej

Påbörjad

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Järfälla

Nej

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Kalix

Nej

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Kalmar

Ja

Före 2005

Ja, miljöatlas

Höganäs

Karlsborg

för 3-5 år sedan

för mindre än 3 år sedan

Påbörjad

Nej

2011

Ja, miljöatlas

Ja

Karlskoga

Nej

Plan finns ej

Nej

Karlskrona

Ja

för 3-5 år sedan

2011

Ja, miljöatlas

Karlstad

Ja

för mindre än 3 år sedan

2011

Ja, miljöatlas

Kil

Ja

för mindre än 3 år sedan

2011

Ja, miljöatlas

Knivsta

Nej

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Oljeskyddsberedskap i Sverige

för mindre än 3 år sedan

Plan finns ej

Karlshamns

4

Kommun

Finns en beredskapsplan för oljepåslag?

När reviderades planen?

När övades
planen senast?

Arbetar ni med miljöatlas eller liknande verktyg?

Kramfors

Nej

Plan finns ej

Nej

Kristianstad

Nej

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Kristinehamn

Nej

Plan finns ej

Nej

Kungsbacka

Nej

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Kungsör

Nej

Plan finns ej

Nej

Kungälv

Nej

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Kävlinge

Ja, miljöatlas

Påbörjad

Plan finns ej

Köping

Nej

Plan finns ej

Nej

Laholms

Ja

2009

Ja, miljöatlas

Landskrona

Nej

Lidingö

Ja

Lomma

Nej

Luleå

Ja

Lund

Påbörjad

Plan finns ej

Ja

Nej

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Länsstyrelsen i Skåne

Påbörjad

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Malmö

Påbörjad

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Mariestad

Påbörjad

Plan finns ej

Nej

Munkedal

Ja

för mindre än 3 år sedan

Aldrig övat

Ja, eget GIS

Munkfors

Ja

för mindre än 3 år sedan

2011

Ja, eget GIS

Mönsterås

Ja

2000

2000

Ja

Mörbylånga

Ja

för mer än 5 år sedan

Före 2005

Ja, miljöatlas

Nacka

Ja

för mindre än 3 år sedan

Aldrig övat

Ja, miljöatlas

Nordmaling

Nej

Plan finns ej

Nej

Norrköping

Nej

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Norrtälje

Ja

för mer än 5 år sedan

Före 2005

Ja, miljöatlas

Nyköping

Ja

för 3-5 år sedan

2009

Ja, miljöatlas
Ja, miljöatlas

Lysekil

för 3-5 år sedan
för mer än 5 år sedan
för mindre än 3 år sedan

Plan finns ej

Nej

2011

Ja, eget GIS

Plan finns ej

Ja, både och

Före 2005

Ja, miljöatlas

Nynäshamn

Påbörjad

Plan finns ej

Orust

Påbörjad

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Oskarshamn

Ja

för mindre än 3 år sedan

Aldrig övat

Ja, miljöatlas

Oxelösund

Ja

för 3-5 år sedan

2009

Ja, miljöatlas

Piteå

Ja

2000

2000

Ja

Ronneby

Ja

2011

Ja, miljöatlas

Sigtuna

Nej

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Simrishamn

Ja

för 3-5 år sedan

Aldrig övat

Ja, miljöatlas

Sjöbo

Ja

för 3-5 år sedan

Aldrig övat

Ja, miljöatlas

Skellefteå

Ja

Ej svarat

Skurup

Ja

Sollentuna

Nej

Solna

Ja

för mer än 5 år sedan

2011

Ja, eget GIS

Sotenäs

Ja

för mindre än 3 år sedan

2011

Ja, miljöatlas

Stenungsund

Nej

Stockholm

Ja

Storfors

Nej

Plan finns ej

Nej

Strängnäs

Nej

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Strömstad

Ja

2010

2010

Ja

Sundbyberg

Ja

för mer än 5 år sedan

2011

Ja, eget GIS

Sundsvall

Nej

Söderhamn

Ja

Söderköping

Nej

Södertälje

Ja

2011

Sölvesborg

Ja

för mindre än 3 år sedan

Tanum
Timrå

Oljeskyddsberedskap i Sverige

för 3-5 år sedan

för mer än 5 år sedan

Aldrig övat

Ja, miljöatlas

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Plan finns ej

Nej

2011

Ja, eget GIS

Plan finns ej

Nej

Aldrig övat

Ja, miljöatlas

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

2011

Ja, miljöatlas

2011

Ja, miljöatlas

Nej

Plan finns ej

Nej

Nej

Plan finns ej

Nej

för mindre än 3 år sedan
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Kommun

Finns en beredskapsplan för oljepåslag?

När reviderades planen?

När övades
planen senast?

Arbetar ni med miljöatlas eller liknande verktyg?

Tjörn

Ja

2005

2005

Nej

Tomelilla

Ja

för 3-5 år sedan

Aldrig övat

Ja, miljöatlas

Trelleborg

Ja

för mindre än 3 år sedan

Aldrig övat

Ja, både och

Trosa

Ja

för 3-5 år sedan

2009

Ja, miljöatlas

Tyresö

Nej

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Täby

Ja

2011

Ja, eget GIS

Umeå

för mer än 5 år sedan

Påbörjad

Plan finns ej

Ja, miljöatlas

Upplands-Bro

Nej

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Upplands-Väsby

Nej

Plan finns ej

Ja, eget GIS

Uppsala

Nej

Plan finns ej

Valdemarsvik

Ja

2009

Vallentuna

Ja

för mer än 5 år sedan

Ej svarat
2011

Ja, eget GIS

Varberg

Påbörjad

Vaxholm

Ja

Vänersborg

Nej

Plan finns ej

Nej

Värmdö

Ja

för mer än 5 år sedan

2011

Ja, eget GIS

Västervik

Ja

för mer än 5 år sedan

Före 2005

Ja, miljöatlas

Västerås

Ja

2011

Ja, miljöatlas

Ystad

Ja

Aldrig övat

Ja, miljöatlas

Ånge

Nej

Plan finns ej

Nej

Ängelholm

Ja

Aldrig övat

Öckerö

Ja

2009

2009

Örnsköldsvik

Ja

för mindre än 3 år sedan

Ej svarat

Ja, miljöatlas

Österåker

Ja

för mer än 5 år sedan

2011

Ja, eget GIS

Östhammar

Nej

Plan finns ej

Nej

för mer än 5 år sedan

för 3-5 år sedan

Har oljeskyddsplan

Plan finns ej

Nej

2011

Ja, eget GIS

Andel med plan som övat

20 %
35 %
49 %

18 %
63 %

16 %

Ja

Påbörjad

Nej

Figur 4: Andel kommuner som har en oljeskyddsplan.

Oljeskyddsberedskap i Sverige

Senaste 5 åren

Mer än 5 år

Aldrig övat

Figur 5: Tid sedan senaste övning av de kommuner med en plan.
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Figur 6: Utbredningen av beredskapsplaner för oljeskydd i de svenska kustkommunerna.
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Figur 7: Tid sedan senaste övning av oljeskydd sommaren 2011.
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Miljöatlas
Liksom beredskapsplaneringen i Sverige är användningen av Digital Miljöatlas, som ska användas för prioriteringar vid
oljepåslag och vid andra likartade prioriteringar blandad. Så många som 70 % av de tillfrågade kommunerna använder
någon form av GIS verktyg, antingen ett eget eller den nationella Digital Miljöatlas. Endast 26 % använder inte något GIS
verktyg (se tabell 1 och figur 8).

Figur 8: Användning av ett miljöatlas verktyg i de svenska kustkommunerna.
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9

Diskussion
Trender
Trots regelbundna mindre oljepåslag längst den svenska kusten har arbetet med beredskapsplanering varit lågt prioriterad
bland kustkommunerna. Många verkar ha förlitat sig på de statliga oljeskyddsförråden, utan att ha kunskap om vilken
kapacitet de egentligen har. Riksrevisionens rapport visar på att informationsflödet från myndigheterna till kommunerna har
varit otillräcklig, samtidigt som intresset hos kommunerna varit svalt (RiR, 2005). De senaste årens arbete med flera EU
projekt, samt att de oljeskyddsövningar som regelbundet hålls av kustbevakningen numera även har inkluderat
strandsanering, har gjort att ämnet har blivit mer aktuellt. En serie olyckor på den svenska västkusten med oljepåslag, till
exempel Full City 2009 och Godafoss 2011 i Norge och nu senast ett oljepåslag vid Tjörn från ett utsläpp i Danmark 2011,
har gjort allmänhet och kommuner mer alerta i förebyggande arbete. Fler kommuner verkar nu bygga upp sitt oljeskydd. Det
faktum att en kommun har en plan för oljeskydd innebär tyvärr inte heller automatiskt att de är väl förberedda för ett
oljeutsläpp, som exemplet med Tjörn visar. Om en kommun inte heller svarar på en enkät om oljeskyddsberedskap kan man
ju spekulera på om kommunen i fråga har någon beredskap alls. Alternativt kan respondenten till enkäten inte vara medveten
om att en plan finns, vilket även kan ifrågasätta effektiviteten i en beredskapsplan. Regelbundna övningar och bättre
informationsspridning krävs för att hålla kunskaperna vid liv och ständigt förbättra beredskapsplanen.
Även arbetet med den nationella Digital Miljöatlas har kommit igång efter att i några år stått helt stilla. Inaktiviteten berodde
på att man utredde vem på Länsstyrelserna som skulle förvalta den fysiskt, efter överlämnandet från Naturvårdsverket. År
2010 togs beslutet att den nationella Digital Miljöatlas i framtiden skulle förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götaland, som
började arbeta med detta under 2011. En förvaltningsgrupp bildades och mål för framtiden sattes upp. Själva plattformen
kommer under 2012 att flyttas över till en nyare ArcGIS plattform, vilket kommer att öka användarvänligheten. Mycket arbete
krävs fortfarande för att uppdatera datamaterialet i Digital Miljöatlas. Även miljöprioriteringar behöver göras för att få ett bra
beslutsunderlag inför ett eventuellt oljepåslag. (Charlotta Källerfelt, pers. kom. 2011 och EnSaCo, 2011) Prioriteringsarbetet
görs dock på Länsstyrelsenivå tillsammans med kommunerna, vilket kan innebära att vissa kommuner inte är medvetna hur
arbetet med Digital Miljöatlas går till, eller ens om att det finns. Förhoppningsvis kommer denna kunskap att spridas i och
med att arbetet med Digital Miljöatlas har återupptagits.
På den regionala arenan arbetas det mycket med just strandsanering. HELCOMs rekommendation 28/E talar om att stärka
det regionala samarbetet i responsen inom oljeskydd och de har tillsatt en expertgrupp, där bl. a. Sverige ingår, för att se
över utrustningsbehovet för medlemsländerna och för att integrera strandsanering i de respektive nationella
oljeskyddsplanerna. En del av arbetet är att integrera rutiner för att ta hand om oljeskadat vilt och strandsanering i den
officiella HELCOM respons manualen. Kapitlet om handhavandet av oljeskadat vilt blev godkänt 2010 (HELCOM, 2010) och
kapitlet om strandsanering ska vara färdigt under 2013 (HELCOM, 2011d). Målet är att medlemsländerna ska kunna
använda detta material i sina egna planer.

Slutsats
Fokus på beredskapsplanering för oljespill har ökat och aktualiserats genom de nämnda EU projekten, samtidigt som de
nationella anslagen för detta arbete har minskat. Stora framsteg har gjorts inom EnSaCo och Baltic Master II projekten, och
de kommuner som varit inblandade har väsentligt ökat sin kunskapsbas på inom beredskapsplanering för oljespill. Många
frågetecken finns dock kvar vad gäller ansvarsfördelning och prioriteringar, i synnerhet mellan de olika organisationerna.
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Efter Deepwater Horizon incidenten i USA 2010 har fler röster höjts att Sverige är oförberett för en större komplicerad insats,
just på grund av den ledningsstruktur som fungerar relativt väl vid mindre insatser, men som troligen skulle varit otillräckligt
vid en mer komplicerad operation.
Mer arbete med frågorna och framförallt regelbundna övningar behövs för att säkerställa kunskapsspridning, utreda de
flaskhalsar som finns och göra personalen mer bekväma i sina roller inom organisationen.

Oljeskyddsberedskap i Sverige

11

Referenser
EnSaCo. 2011. Miljöatlasseminarie, Stockholm. Newsletter 110517 tillgänglig från https://www.msb.se/Upload/
Insats_och_beredskap/CBRN/EnSaCO/newsletter_ensaco_110517.pdf
HELCOM. 2007. Climate Change in the Baltic Sea Area – HELCOM Thematic Assessment in 2007. Balt. Sea Environ. Proc.
No. 111. ISSN 0357-299. Tillgänglig från http://www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep111.pdf
HELCOM. 2009. Overview of the Shipping Traffic - Update April 2009. Tillgänglig från http://www.helcom.fi/stc/files/
shipping/Overview%20of%20ships%20traffic_updateApril2009.pdf
HELCOM. 2010. HELCOM Response Manual - Oiled Wildlife Response. Tillgänglig från http://www.helcom.fi/stc/files/
ResponseManual/CHAP-11.pdf
HELCOM. 2011. HELCOM Activities 2010 Overview. ISSN 0357-2994. Tillgänglig från http://www.helcom.fi/stc/files/
Publications/Proceedings/BSEP127.pdf
HELCOM. 2011b. Annual 2010 HELCOM report on illegal discharges observed during aerial surveillance. Tillgänglig från
http://www.helcom.fi/stc/files/shipping/spills2010.pdf
HELCOM. 2011c. HELCOM Report on shipping accidents in the Baltic Sea during 2010. HELCOM Response Group 14th
meeting, Document Code 4/2.
HELCOM. 2011d. Outcome of the second meeting of the EWG on shoreline response. HELCOM Expert Working Group on
Shoreline Response Second Meeting. Document Code 1/2.
IVL. 2008. Digital Miljöatlas - Manual. Tillgänglig från http://www.gis.lst.se/ivl/faktablad/Manual_Digital_Miljoatlas.pdf
Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB). 2010. Saneringsmanual. ISBN 978-91-7383-061-4. Tillgänglig från
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Riksrevisionen (RiR). 2005. När oljan når land. RiR 2005:31. ISBN 91 7086 065 3. Tillgänglig från http://
www.riksrevisionen.se/PageFiles/1273/RiR_2005_31.pdf
Statistiska centralbyrån (SCB). 2002. Kust och stränder i Sverige. ISSN 1403-8978. Tillgänglig från http://www.scb.se/
Statistik/MI/MI0812/2000I02/MI0812_2000I02_PI_SV_2002_125.pdf

Foto
Omslagsbild:
Högst upp: Strandsanering Tjörn 2011, MSB
Mitten: Strandsanering Ystad 2003, MSB
Underst: Oljeskyddsövning Ronneby 2011, Baltic Master II

Oljeskyddsberedskap i Sverige

12

Bilaga: Enkät
Enkät om beredskap för oljepåslag
Ansvarig organisation i kommunen:
Räddningstjänst, Kommunledning, Miljökontor, Annan:_____________________
1. Finns det i kommunen en beredskapsplan för oljepåslag?
Ja, Vi håller på att ta fram en, gå till fråga 8/Nej gå till fråga 9
2. När uppdaterades planen senast?
I år, förra året för två år sedan mellan 3- och 5 år sedan för 5 år sedan eller mer
3. När användes planen senast i en övning?
I år, förra året för två år sedan mellan 3- och 5 år sedan för 5 år sedan eller mer
4. Hur användbar bedömer ni att planen är?
Väldigt användbar, ganska användbar, användbar med några förbättringar, oanvändbar
,Mycket hög, hög, låg, undermålig.
Hur har processen gått till när ni gjorde planen?
En eller ett fåtal handläggare gjorde planen, planen togs fram i samverkan med flera involverade intressenter Vet ej
5. Har er kommun en egen plan eller har ni en gemensam med flera kommuner?
Vi har en egen, vi har en gemensam med: ___________________________
6. Har ni planer på att öva planen?
ja Fullskaleövning, ja skrivbordsövning, nej
7. Om ni får ett oljepåslag hur stor chans är det att ni kommer att ha nytta av er plan?
Ja absolut, troligen, förmodligen inte, inte troligt
Har ni planer på att uppdatera planen?
Ja inom ett halvår, inom ett år, om mer än ett år, nej.
8. När beräknas planen vara färdig?
Det närmaste kvartalet, inom ett halvår, inom ett år, om mer än ett år.
9. Har ni planer på att göra en oljeskyddsplan?
Ja inom det närmaste året, ja men vi har inte sagt när /nej

10. Miljöatlas - Arbetar ni med miljöatlas (GIS-verktyg) eller liknande redskap för prioritering av skyddsvärda områden?
Ja/Nej gå till fråga 13.
11. Har ni använt miljöatlasen i ert arbete med att ta fram eller uppdatera oljeskyddsplaner
Ja/Nej
12. Har politiker varit med i processen att prioritera vilka områden som ska värnas?
Ja/Nej
13. Övriga synpunkter: Fri text - stor ruta
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