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Förord
”Effekter av samhällets säkerhetsarbete” (ESS) är ett FoU-projekt med finansiering från
myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är ett femårigt ramprojekt (2009–
2013) som ska studera effekter av samhällets åtgärder inom tre temaområden:
1) Frekventa olyckor – fallolyckor & bostadsbränder;
2) Naturolyckor – på grund av ras, skred & klimatförändringar samt
3) Kemikalie- och deponiolyckor.
Syftet är att identifiera och beskriva olika säkerhetsåtgärder med avseende på åtgärd,
åtgärdens effekter, effekter på uppsatta mål, kostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.
Projektarbetet utförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan flera olika forskningsutförare,
där Professor Lars Hultkrantz vid Örebro universitet är koordinator.
Denna rapport från Temaområde 3 beskriver förebyggande och begränsande säkerhetsåtgärder
inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier. Den utgör temaområdets
avrapportering av den första etappen, 2009 och 2010 års arbete, och avstamp inför resterande
projekttid.
Arbetslaget för Temaområde 3 är sammansatt av:
Maria Arm och Thomas Rihm, Statens geotekniska institut (SGI)
Jonas Fejes, IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL)
Anders Lagerkvist, Luleå Tekniska Universitet (LTU)
MSB:s kontaktperson är Helena Nässlander och till projektgruppen är även en referensgrupp
knuten bestående av:
Claes-Håkan Carlsson, MSB
Anders Lundberg, MSB
Greger Lundqvist, Plast- & Kemiföretagen
Martin Peterson, Tekniska Universitetet i Eindhoven
Lars Göran Uddholm, Sandra Danielsson och Max Ekberg, Södertörns Brandförsvarsförbund
Peter Wenster, Sveriges kommuner och landsting
Andreas Winkler, Halmstad Energi & Miljö

Linköping 2011

Denna rapport är också publicerad på MSB:s webbplats.
Motsvarande rapport för Temaområde 2 Naturolyckor är publicerad som SGI Varia 632:1.
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Sammanfattning
ESS-projektet ska belysa om samhället blivit säkrare genom de säkerhetsåtgärder som
vidtagits inom området ”skydd mot olyckor”. Resultatet ska direkt – eller indirekt, genom
fortsatt utvecklingsarbete – kunna fungera som vägledning och prioriteringshjälp i
samhällsplaneringen och för medborgare och enskilda verksamhetsutövare.
Projektets temaområde 3 studerar effekter av samhällets skadeförebyggande och
skadebegränsande åtgärder när det gäller kemikaliehantering och deponering. Arbetet har
under projektets två första år ägnats åt beskrivning och analys av identifierade
säkerhetsåtgärder. Metodiken har bestått av litteraturstudier, intervjuer och
enkätundersökningar med efterföljande avrapportering och analyser. Dessutom har en
referensgrupp varit knuten till temaområdets projektgrupp och gett värdefulla synpunkter på
utskickade rapporter och på redovisningar på referensgruppmöten.
I denna rapport beskrivs skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder var för sig, men
det är i praktiken svårt att särskilja dessa eftersom många åtgärder tjänar båda syftena. De
identifierade åtgärderna har grupperats under rubrikerna Lagstiftning, Organisation och
ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer, Samarbete och samverkan, Forskning och
utveckling, Kunskapsåterföring och dokumentation, Utbildning och övning samt
Investeringar.
Analysen av säkerhetsarbetet inom området kemikaliehantering utanför deponier visar att
• allvarliga händelser med farliga kemikalier inträffar varje år i Sverige. Vid de flesta är
petroleumprodukter inblandade och olyckorna är relativt små.
• de vanligaste händelserna vid kemikalietransporter inträffar på landsväg. Eftersom
vägtransporterna förväntas öka mer än andra transportsätt i framtiden kommer
sannolikt även antalet olyckor att öka.
• stora mängder kemikalier transporteras till sjöss och trenden är att mängden ökar.
Antalet händelser är få, men den ökade mängden kemikalier ombord på fartygen kan
ge stora konsekvenser vid olyckor.
Säkerhetsarbetet är mycket viktigt eftersom det finns ett tydligt samband mellan ökat
säkerhetsarbete och minskat antal olyckor. Listan på åtgärder som kan förebygga
kemikalieolyckor kan göras mycket lång och de som nämns i denna rapport är de som lyfts
fram i intervjuer med de huvudaktörer som är verksamma inom området samt i en
litteraturstudie.
För fasta kemikalieanläggningar har följande förebyggande åtgärder identifierats:
• Lagar och föreskrifter. Tydliga krav från regelverk samt regelförenkling ger bättre
underlag för egenkontroll.
• En engagerad företagsledning.
• Tillsynsvägledning från MSB till operativa tillsynsorgan samt uppföljning av tillsynen.
• Regelbundna möten mellan MSB och olika branschorganisationer samt dialog mellan
företag och andra aktörer såsom tillsynsmyndighet och intilliggande verksamhet .
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•
•
•

Utbildning av personalen, information samt kunskapsåterföring från olyckor.
En god fysisk planering, dvs. tillräckliga avstånd mellan å ena sidan verksamheter som
hanterar kemikalier och å andra sidan skyddsvärd miljö och tätbebyggelse.
Anläggningens utformning.

För transporter av farligt gods har följande förebyggande åtgärder identifierats:
• Lagar och föreskrifter samt lokala trafikföreskrifter med begränsningar i
genomfartstrafik för kemikalietransporter (t.ex. i Stockholm).
• Krav på transportentreprenörer genom t.ex. Safety & Quality Assessment System.
Krav på utländska entreprenörer som lossar hos företaget, t.ex. alkotest och språktest.
• Säkerhetsrådgivare (lagkrav).
• Samverkan och informationsmöten med samarbetspartners och andra berörda aktörer.
Branschsamverkan inklusive erfarenhetsutbyte.
• Kunskapsåterföring från inträffade olyckor.
• Utbildning av personalen.
• Plast- & Kemiföretagens checklistor för lastning och lossningsrutiner. Plast- &
Kemiföretagens och TYA1s guide till hur en säker lastnings- och lossningsplats
organiseras.
• Lexikonet Transperanto.
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom mittvajerräcke.
• Fysisk samhällsplanering så att risker undviks från början.
Eftersom säkerhetsåtgärder inom området kemikaliehantering utanför deponier är ett för
stort området att detaljstudera kommer det fortsatta projektarbetet att begränsas till studier
av riskreducerande och effektbegränsande åtgärder på oljedepåer.
Analysen av säkerhetsarbetet inom området deponering visar att
• i princip alla deponiolyckor i MSB:s insatsrapporter är bränder. Under de senaste åren
har ca 300 rapporterats varje år. De flesta inträffar i lagrat avfall avsett för behandling
eller i utsorterade avfallsfraktioner. Bedömningarna av brandorsak är osäkra, 35 %
benämns ”okänd” och 15 % ”annat”. Skadorna vid en deponibrand består till stor del
av emissioner. Tyvärr är mängden, farligheten och spridningen av dessa dåligt kända
och därför är eventuella effekter svåra att förutse och svåra att skilja från effekter av
andra verksamheter i samhället.
• den största förändringen/effekten på grund av senare års miljölagstiftning är
återvinning i stället för deponering (beror bl.a. på avfallsskatten 2000 och förbudet att
deponera brännbart avfall 2002 och organiskt avfall 2005). Det har lett till färre
bränder i deponerat avfall och fler bränder i mellanlagrat avfall.
• i de kommunala handlingsprogram och risk- och sårbarhetsutredningar som projektet
har studerat omnämns deponier sällan.

1

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportsektorn, www.tya.se
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•
•

•
•

nuvarande organisation och ansvarsfördelning fungerar bra, men ansvaret för tillsyn av
deponier behöver förtydligas. Tillsynsvägledning saknas idag för skadeförebyggande
och skadebegränsande åtgärder på deponier.
de få aktörer som är inblandade har ett lokalt och tidsbegränsat samarbete utan hinder.
Ett närmare samarbete rekommenderas för att uppnå förbättringar inom tre områden:
Statistik och erfarenhetsåterföring (MSB + Avfall Sverige), tillsynsvägledning (MSB +
länsstyrelsen + Avfall Sverige) samt utbildningsmaterial (samtliga).
inom följande FoU-områden finns fortfarande kunskapsluckor: Brandorsaker i
allmänhet, orsaker till självantändning, emissioner till vatten och luft från bränder i
avfallslager, långsiktiga hälso- och miljöeffekter, övervakningssystem.
kunskapsåterföring och utbildning bedöms ha störst potential att minska antalet
olyckor på deponier. Kunskapsåterföringen och statistiken från den akuta och den icke
akuta insatsfasen bör integreras för att ge en mer komplett bild av olyckor, effekter och
kostnader. Aktörerna behöver ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial för personal
på deponeringsanläggningar, räddningstjänsten och länsstyrelserna.

Prioritering bland säkerhetsfrämjande åtgärder för att förebygga olyckor och minska
konsekvenser av inträffade olyckor kräver kunskap om effekterna i relation till samhällets
kostnader och till de uppställda målen. Det är emellertid svårt att prissätta den typen av
åtgärder som har identifierats i detta projekt och åtgärdernas effekter är svåra att mäta.
Därför kommer även andra verktyg för effektvärdering än kostnads-nyttoberäkningar att
utvecklas och tillämpas i det fortsatta projektarbetet.
Andra projektaktiviteter som planeras inom området deponiolyckor är:
− Förnyad och fördjupad enkätundersökning till verksamhetsutövarna
− Specialstudie av några utvalda olyckor med avseende på vidtagna åtgärder, planering,
samarbete och samordning av insatser, kunskapsåterföring mm
− Specialstudie av behovet av lagring, deponering och behandling av avfall som uppstår
vid räddningsinsatser mot bakgrund av att antalet deponeringsanläggningar nu minskar
kraftigt
− Specialstudie av hur det lagstadgade arbetet med risk- och sårbarhetsanalys,
handlingsprogram mot olyckor och handlingsprogram för räddningstjänsten har
påverkat räddningstjänstens planering och åtgärder när det gäller olyckor på deponier.
Projektets resultat kommer att spridas via MSB, via deltagande i branschens nätverksträffar,
via artiklar i branschtidningar och via vetenskapliga artiklar.
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1. Inledning
Kemikalie- och deponiolyckor påverkar flera av de nationella miljömålen, till exempel:
• Giftfri miljö
• Levande sjöar och vattendrag
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Grundvatten av god kvalitet
I ett modernt samhälle är användningen av kemikalier omfattande. Det finns cirka 60 000
kemiska produkter på den svenska marknaden i en total mängd av 75 miljoner ton. Vid en
olycka utgör en del av dessa kemikalier en betydande risk för både människors hälsa och den
omgivande miljön. Vilka samhällseffekter kemikalieolyckorna får beror på kemikaliernas
egenskaper, hanterade mängder, spridningsförutsättningar samt omgivningens känslighet och
skyddsvärde. Dessutom inverkar förebyggande åtgärder och kunskaper i de organisationer
som hanterar kemikalier, samhällets förberedelser för en kemikalieolycka liksom
räddningsinsatsernas effektivitet och insatserna för att återställa de skador som uppstått.
Ett ökat intresse för byggande på gamla deponiområden och ”tippar”, med inträffade
incidenter, har aktualiserat risken för explosioner och kvävning till följd av gasbildning i
oventilerade utrymmen. Likaså har gasexplosionen i Händelöverkets bergrum (2004) påtalat
riskerna vid hantering och lagring av förbränningsaskor i oventilerade utrymmen. Sedan
tidigare finns risken för brand och risken för föroreningsspridning till yt- och grundvatten via
dammbrott eller läckage från upplag av förorenade jord- eller vattenmassor.
Det finns klara kopplingar mellan deponiolyckor och kemikalier. Exempelvis kan det vid
kemikalieolyckor uppkomma både farligt och icke-farligt avfall från sanering. Organisation
och ansvar för omhändertagande av avfallet är då viktiga aspekter liksom överförande av
kunskap om avfallet till avfallsanläggningen så att hantering och eventuell deponering kan ske
på ett säkert sätt.
Eftersom icke-frekventa olyckor kan kräva stora resurser av olika slag, och har
händelseförlopp som kan vara svåra att förutsäga, krävs en strukturerad insats från många
olika delar av samhället t.ex. räddningstjänsten, försvaret, civilförsvaret, sjukvården och
privata företag. En bra organisation och samordning kan ge både tekniska och ekonomiska
fördelar.
Flera lagstiftningsområden har koppling till olycksförebyggande verksamhet. Det råder
rapporteringsskyldighet enligt lag för olyckor som inträffar vid farlig verksamhet. Lagen om
skydd mot olyckor (LSO) infördes 2004 för att stimulera till ett säkrare och tryggare samhälle
på sikt. Den gav kommuner och myndigheter ett tydligare ansvar i arbete med att förebygga
olyckor. EU-direktivet om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor implementerades i Sverige genom SEVESO-lagen 1999. En ny
kemikalielagstiftning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om
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registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH2) har införts
inom EU. Den första delen med bl.a. reglerna för säkerhetsdatablad trädde i kraft den 1 juni
2007 men vissa avsnitt har långa övergångstider. Alla delar av förordningen kommer därför
inte att tillämpas fullt ut förrän år 2018. Syftet med den nya lagstiftningen är att ta ett
helhetsgrepp på kemiska risker. Därutöver finns lagen om transport av farligt gods, lagen om
brandfarliga och explosiva varor och arbetsmiljölagen. Till flera av dessa lagar har knutits
förordningar, föreskrifter eller allmänna råd för att förtydliga och ge rekommendationer om
lagarnas tillämpning.
Temaområde 3 studerar både samhällets säkerhetsarbete och andra aktörers insatser för att
förebygga, begränsa och lindra konsekvenserna av olyckor med farliga ämnen samt
deponiolyckor. Aktuella aktörer är tillsynsmyndigheter, kemikalieföretag, transportörer,
deponiägare, schakt- och gräventreprenörer samt omhändertagare av farligt avfall. Dessutom
är företrädare för branschföreningar t.ex. Avfall Sverige aktuella.
1.1. Problem
Finns det positiva eller negativa samband mellan å ena sidan lagstiftarens intentioner,
myndighetens och kommunernas initiativ samt vidtagna åtgärder och å andra sidan effekter i
samhället?
Många personer och organisationer är delaktiga i beslut och prioritering av samhällets
säkerhetsarbete. För att kunna utnyttja resurser effektivt, samtidigt som åtgärderna beslutas av
olika aktörer med hänsyn till lokala förhållanden, behövs verktyg för att enkelt och på ett
likartat sätt planera och prioritera åtgärder.
Prioritering av säkerhetsfrämjande åtgärder för att förebygga olyckor och minska
konsekvenser av inträffade olyckor kräver kunskap om effekterna i relation till samhällets
kostnader och till de uppställda målen.
1.2. Syfte
Syftet med projektet är
att belysa om samhället blivit säkrare genom det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande
arbete som initierats eller främjats inom området ”skydd mot olyckor”.
Resultatet ska direkt – eller indirekt, genom fortsatt utvecklingsarbete – kunna fungera som
vägledning
– i samhällsplaneringen, då beslut fattas som kan påverka säkerheten i samhället
– för medborgare och enskilda verksamhetsutövare.

2

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
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1.3. Avgränsning
Temaområde 3 studerar
– effekter av samhällets förebyggande åtgärder när det gäller kemikalie- och deponiolyckor.
t.ex. regler och föreskrifter samt tillämpningen av dessa, aktörer, organisation,
ansvarsfördelning, kunskapsöverföring, dokumentation och samverkan samt gränssnitt
mellan olika regelverk och aktiviteter.
– effekter av samhällets begränsande åtgärder vid faktiska kemikalie- och deponiolyckor.
t.ex. vid olyckor som inträffat vid produktion, hantering, transport, lagring eller
destruktion av kemikalier samt vid explosioner, bränder och kvävningsolyckor på
deponier.
Till deponiolyckor hör här även brand vid deponier.
Arbetet är företrädesvis inriktat mot MSB:s ansvarsområde men en översiktlig behandling av
samarbetet med övriga samhällsfunktioner ingår också. Utsläpp av farliga ämnen utanför
hamnområden samt kärnenergiolyckor och radiologiska olyckor inkluderas dock inte i arbetet.

2. Begrepp och definitioner
Begrepp

Definition

Avfall

Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som
innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra sig av
med.(miljöbalken 15 kap. 1 §)

Bortskaffande

Behandling eller hantering av avfall som inte medför återvinning eller
återanvändning, t.ex. deponering eller förbränning utan energiåtervinning.
Legal definition finns i avfallsförordningen 4 §.

Brännbart avfall

Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen startat. (avfallsförordningen 4 §)

Deponi

Upplagsplats för avfall. Som deponi anses inte en plats där eller
anläggning där avfall 1) omlastas för att beredas för vidare transport till
annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas, 2) Lagras
innan det återvinns eller behandlas om lagringen sker för en kortare period
än tre år eller 3) lagras innan det bortskaffas om lagringen sker för kortare
period än ett år. (avfallsförordningen 5 §)

Effekt

Skillnad i säkerhetstillstånd mellan uppskattad utveckling utan åtgärd och
den verkliga utvecklingen i samhället. (MSB)

Farliga ämnen

Ämnen vars kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära egenskaper
innebär fara för människa och miljö. Av dessa fyra kategorier är den i
Sverige övervägande delen kemiska ämnen.

Farligt gods

Ett samlingsnamn för ämnen och produkter, som har sådana farliga
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods,
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om de inte hanteras rätt under en transport.
Hushållsavfall

Avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall.

Organiskt avfall

Sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och
plastavfall.

Säkerhet

Frånvaro av risk för olycka som kan förorsaka död, skada eller men för
människa, miljö och/eller egendom. (MSB)

Säkerhetsarbete

Åtgärder, interventioner som syftar till förhöjd/förbättrad säkerhet i något
avseende. (MSB)

Transport

Förflyttning av gods med ett transportmedel samt lastning och lossning,
förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

3. Metodik för projektarbetet
Arbetet inom Temaområde 3 har genomförts i form av litteraturstudier, intervjuer och
enkätundersökningar med efterföljande avrapportering och analyser. Dessutom har en
referensgrupp varit knuten till projektgruppen och gett värdefulla synpunkter på utskickade
rapporter och på redovisningar på referensgruppmöten.

4. Lagstiftning och regelverk
Flera lagstiftningsområden har koppling till säkerhetsarbetet inom Temaområde 3. Några är
gemensamma för kemikaliehantering och deponering medan några är specifika för respektive
område.
4.1. Lagar och regler tillämpliga för hela Temaområdet
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 med ett antal förordningar och föreskrifter.
Den har sammanfogade regler från femton tidigare miljölagar och bildar en övergripande
lagstiftning som rör all miljöpåverkan. Miljöbalkens tillämpningsområde är direkt kopplat till
målet om en hållbar utveckling av miljön.
Enligt miljöbalken ska
- människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan
- värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
- den biologiska mångfalden bevaras
- mark, vatten och fysisk miljö i övrigt användas så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas
- återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
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Balken är tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för
balkens mål, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av
näringsverksamhet.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Den 12 november 2003 fattade riksdagen beslut om lagen om skydd mot olyckor.
Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet ge människors liv och hälsa samt egendom
och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, med hänsyn taget till de
lokala förhållandena. Lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat, kommun och
enskilda ska vidta till skydd mot olyckor. Istället för detaljerade regler innehåller lagen mål
som ska uppfyllas. Kommunerna får på så sätt en ökad möjlighet att anpassa sin verksamhet
utifrån lokala förhållanden. Större vikt läggs också på det förebyggande arbetet och den
enskildes ansvar.
Av lagstiftningen framgår att det är enskilda och verksamhetsutövare som har det
huvudsakliga ansvaret för att förebygga olyckor och begränsa skador till följd av olyckor.
Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om det är motiverat med
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för
insatsen och omständigheterna i övrigt.
I den enskildes skyldigheter ligger bl.a. att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
anläggningar ska ha utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olycka och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.” (2 kap. 2§). En skriftlig redogörelse för brandskyddet
skall lämnas till kommunen. När det gäller farlig verksamhet föreskriver LSO att ”Vid en
anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på
människa eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på
anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och
egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.”
(2 kap. 4§)
I kommunernas skyldigheter ligger bl.a. att se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder
och skador till följd av bränder samt att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder. Kommunerna ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet, i vilket
anges de risker som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Vidare ska
kommunen ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Ett handlingsprogram för
räddningstjänsten ska lämnas till länsstyrelsen. När en räddningsinsats är avslutad skall
kommunen se till att olyckan undersöks för att klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Enligt förordningen ska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddela
föreskrifter om för vilka byggnader och anläggningar en skriftlig redogörelse för brandskyddet
ska lämnas.
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Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön inträffar vid en
farlig verksamhet eller om en överhängande fara för en sådan olycka förelegat, måste
anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på anläggningen omgående informera den
kommun där anläggningen är belägen samt MSB om
- omständigheterna kring olyckan
- vilka farliga ämnen som finns i anläggningen
- tillgängliga uppgifter för att bedöma följderna för människor och miljö
- vilka räddningsåtgärder som vidtagits.
Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen)
För att förebygga allvarliga händelser inom kemiindustrin och begränsa följderna för
människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet. I Sverige har direktivet införts genom
lag och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikaliehändelser (Sevesolagstiftningen), förordning om skydd mot olyckor samt genom
arbetsmiljölagstiftningen. Tillsyn sköts av länsstyrelserna respektive
arbetsmiljöinspektionerna.
Enligt lagen skall skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten göras beträffande farliga ämnen,
driftförhållanden och verksamhetens omgivning. Vidare skall verksamhetsutövaren utarbeta
ett handlingsprogram för hur olyckor skall undvikas samt i vissa fall en säkerhetsrapport.
Lagen är tillämplig på verksamheter där farliga ämnen förekommer i mängder över en viss
nivå. Dessa mängder bedöms med något undantag inte vara aktuella vid deponier.
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lagen gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet är
att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga
och begränsa skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion vid
hantering av sådana varor. Lagen gäller för alla – företag, privatpersoner och försvarsmakten.
I deponisammanhang berör lagen framför allt verksamhetsutövare som hanterar gas från
rötning eller deponering.
Tillstånd ges av kommunen som också utför tillsyn.
Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Här ges ytterligare föreskrifter, bland annat om att verksamheten skall utse en eller flera
föreståndare för de verksamheter som berörs. Även här är det kommunen som ger tillstånd och
utför tillsyn.
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Föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), tidigare
Räddningsverket och Sprängämnesinspektionen
Ett flertal föreskrifter gäller beträffande brandfarliga och explosiva varor, bland annat Statens
räddningsverks föreskrifter (2004:7) om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga
gaser och vätskor, med krav på indelning i riskområden, krav på elektrisk utrustning m.m.
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen innehåller bestämmelser om skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare
att vidta skyddsåtgärder mot skador som kan uppkomma. Arbetsmiljöverket har även ett antal
föreskrifter inom området, bl.a. Förebyggande av allvarliga kemikaliehändelser, Kemiska
arbetsmiljörisker och föreskrifter som ställer krav på stationära tryckkärl.
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommuner och landsting
skall analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. En allvarlig olycka kan utgöra en extraordinär
händelse. Resultaten av analyserna skall värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys. Ytterligare bestämmelser finns i förordning (2006:637) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i
MSB:s föreskrifter (MSBFS 2010:6) om kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser.
4.2. Lagar och regler tillämpliga enbart för kemikaliehantering
Lagstiftning om kemiska produkter
De svenska bestämmelserna om kemiska produkter utgår från förordningen (2008:245) om
kemiska produkter och biotekniska organismer. Detaljregler för klassificering och märkning
av kemiska produkter finns idag i föreskrifter från Kemikalieinspektionen, men kommer att
ersättas av EG-förordningen CLP (se nedan).
GHS
GHS (the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) är ett
modellregelverk som utarbetats i FN:s regi för att tillämpas vid bedömningen av kemikaliers
farliga egenskaper. Kriterierna för klassificering i GHS baseras på kriterierna i FN:s
modellregelverk för transport av farligt gods och har därför mycket stora likheter med reglerna
för klassificering av farligt gods. Målet med GHS är global harmonisering av klassificering
och märkning av kemiska produkter.
CLP
Inom EU pågår ett arbete med att utforma en ny förordning, CLP (Classification, Labelling
and Packaging of substances and mixtures) med GHS som förebild. CLP innebär att stora
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delar av GHS kommer att tillämpas i EU-länderna. Den nya förordningen är tänkt att ersätta de
nuvarande ämnes- och preparatdirektiven. CLP förväntas träda i kraft inom det närmaste året
och tillämpningen kommer att införas successivt under en flerårig övergångsperiod. De långa
övergångstiderna innebär att CLP troligen inte hunnit införas fullt ut till år 2015.
REACH
En ny kemikalielagstiftning som innehåller grundläggande förändringar i systemet för att
reglera kemikalier. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) har införts
inom EU. REACH innebär bland annat att nya ämnen och sådana som redan finns på
marknaden ska registreras, riskbedömas och godkännas. Den första delen med bl.a. reglerna
för säkerhetsdatablad trädde i kraft den 1 juni 2007 och kommer att införas stegvis. Alla delar
av förordningen kommer därför inte att tillämpas fullt ut förrän år 2018. Syftet med den nya
lagstiftningen är att ta ett helhetsgrepp på kemiska risker.
Ansvaret för att ta fram kunskap om kemiska ämnens egenskaper läggs på industrin. Denna
information ska sedan registreras i ett gemensamt EU-register som administreras av den
europeiska kemikaliemyndigheten Echa.
Lag om transport av farligt gods
Lag, förordning och föreskrifter som reglerar bl.a. klassificering av gods, dokumentation,
transportmedel och transportanordningar, förpackning, märkning, etikettering, lastning och
lossning. Lagen ska förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller
obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. I lagen
anges att den som bedriver verksamhet där det ingår transporter av farligt gods, eller den som
lämnar farligt gods för transport, ska utse en eller flera säkerhetsrådgivare.
Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att, under verksamhetsledningens ansvar, verka för att
skador i samband med transporterna förebyggs.
4.3. Lagar och regler tillämpliga enbart för deponering
EU direktiv 2008/98/EG om avfall
Svensk avfallslagstiftning styrs av direktiv från EU. Ett nytt direktiv om avfall antogs den 19
november 2008. Av direktivet framgår definitionen på avfall: ”Ämne eller föremål som
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Det bör noteras att
definitionen av avfall inte innehåller någon bestämning om huruvida ämnet eller föremålet är
farligt eller inte.
I övrigt är syftet med direktivet att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga
eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska
resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en ändring av denna användning.
Direktivet är till största delen redan implementerat i svensk lagstiftning, bland annat genom
miljöbalken, avfallsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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EU direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall
Målet med EU:s direktiv om deponering av avfall är att genom stränga operativa och tekniska
krav på avfall och deponier tillhandahålla åtgärder, förfaranden och ledning för att förebygga
eller så långt som möjligt minska avfallshanteringens negativa effekter på miljön, särskilt när
det gäller förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön,
inbegripet växthuseffekten, samt alla de risker deponering av avfall kan medföra för
människors hälsa, under deponins hela livscykel.
Bestämmelserna har implementerats i svensk lagstiftning, i första hand genom förordningen
om deponering av avfall och föreskrifter från Naturvårdsverket.
Miljöbalk 1998:808
För avfallsanläggningar gäller, liksom för alla andra verksamheter och åtgärder, miljöbalkens
allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver eller avser bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I
samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Miljöbalkens 6 kap. innehåller bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar som skall
bifogas ansökan om tillstånd för miljöfarliga verksamheter.
I miljöbalkens 15 kap. behandlas avfall och producentansvar. Här framgår vilka som har
ansvaret för avfallshanteringen. Vidare delegeras beslutsrätten beträffande en mängd
bestämmelser till regeringen eller olika myndigheter.
I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn. Länsstyrelsen har tillsynen över deponier, men har,
om en kommun begär det, möjlighet att delegera tillsynen till kommunen.
I miljöbalkens 26 kap. finns också bestämmelser verksamhetsutövarens kontroll och
miljörapport. Den som bedriver deponeringsverksamhet skall fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten och genom egna undersökningar, eller på annat sätt, hålla sig
underrättad om verksamhetens påverkan på miljön, samt årligen lämna en miljörapport till
tillsynsmyndigheten.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd
Av förordningen framgår att deponering utgör en tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd kan
meddelas av miljödomstolen, länsstyrelsen eller kommunen beroende på avfallets art och
verksamhetens omfattning. Även många av de övriga verksamheter som bedrivs vid en
deponi, t.ex. återvinning och mellanlagring utgör tillståndspliktiga verksamheter.
Tillstånd till mera omfattande verksamheter, speciellt de som omfattar farligt avfall beslutas
av miljödomstolen. Mindre komplicerade anläggningar beslutas av länsstyrelsen, medan de
enklaste anläggningarna beslutas av kommunen. Avsikten med indelningen är att den
beslutande myndigheten skall besitta den kompetens som krävs för att handlägga de olika
ärendena och bedöma de risker och konsekvenser som verksamheterna medför.
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I samband med tillståndsgivningen beslutar myndigheterna vanligen om ett antal villkor för
driften av anläggningarna med syfte att minska riskerna för olyckor, miljöpåverkan eller andra
olägenheter.
Avfallsförordning (2001:1063)
Avfallsförordningen innehåller bland annat en förteckning över olika avfall och en rad
grundläggande definitioner, bland annat när det gäller farligt avfall. Farliga avfall är försedda
med asterisk i avfallsförteckningen, men även andra avfall som har en eller flera av de
egenskaper som förtecknas i förordningen utgör farligt avfall. De farliga egenskaper som
anges är:
H1 Explosivt
H2 Oxiderande
H3 Brandfarligt
H4 Irriterande
H5 Hälsoskadligt
H6 Giftigt
H7 Cancerframkallande
H8 Frätande
H9 Smittförande
H10 Fosterskadande
H11 Mutagent
H12 Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med
vatten, luft eller syra.
H13 Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande, kan ge upphov till
ett annat ämne, t.ex. lakvätska som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats
H14 Ekotoxiskt
Det finns också anmärkningar med vägledning om vid vilka koncentrationer m.m. som avfallet
skall klassas som farligt avfall.
I övrigt finns bestämmelser om den kommunala renhållningsordningen, om hantering av
brännbart och organiskt avfall, kvicksilveravfall, annat farligt avfall, avfall som utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter m.m. Dessutom finns bestämmelser om tillståndsplikt
för transport av avfall, transportdokument för farligt avfall m.m.
Förordning (2001:512) om deponering av avfall
Denna förordning reglerar bland annat
- uppdelning av deponier i olika klasser
- vilka avfall som inte får deponeras
- förutsättningar som avfallet måste uppfylla för att få deponeras
- skyldigheter som verksamhetsutövaren har i samband med att avfall tas emot för
deponering
- lokalisering och utformning av olika klasser av deponier
- deponigashantering
- registrering av avfall
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-

provtagning och mätning vid deponier
sluttäckning och efterbehandling.

Exempel på avfall som inte får deponeras är organiskt och brännbart avfall.
Endast avfall som har behandlats får deponeras. Med behandling menas användning av
fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska processer, inklusive sortering, som ändrar
avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas eller
återvinning gynnas.
Vad gäller lokaliseringen skall den vara sådan att den inte utgör någon allvarlig risk för miljön
med beaktande av
- avståndet från deponin till tätbebyggelse, bostadsområden, rekreationsområden,
jordbruksområden, vattenområden och vattenleder
- förekomst av ytvatten, grundvatten, kustvatten och skyddade naturområden
- de geologiska och hydrogeologiska förhållandena på och omkring platsen
- risken för översvämningar, sättningar, jordskred eller snöskred på platsen
- skyddet av natur- och kulturvärden på och omkring platsen.
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart och organiskt
material
Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om undantag och dispens från förbuden
om deponering av organiskt och brännbart avfall. Vid utformningen av bestämmelserna har
bland annat risken för bildning av deponigas beaktats.
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden
för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall
Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om karaktärisering av avfall som
deponeras. De innehåller också gränsvärden när det gäller lakning av olika föroreningar från
avfallet som skall innehållas för att avfallet skall få deponeras på olika klasser av deponier.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
Enligt förordningen skall det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det
organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken,
föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt domar och beslut rörande verksamhetens
bedrivande och kontroll.
Vidare skall verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma
riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och
bedömningar skall dokumenteras.
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Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport
Här föreskrivs att det i miljörapportens textdel skall finnas en redovisning av de betydande
åtgärder som vidtagits med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller
liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra
olägenheter för miljön eller människors hälsa.
Lag (1999:673) om skatt på avfall
Lagen innebär förenklat att avfall som förs in på en avfallsanläggning där avfall deponeras ska
beskattas. Skattebeloppet är för närvarande 435 kr per ton. Återbetalning av skatt görs för
avfall som förs ut från anläggningen. Det innebär att avfall som lagras i avsikt att föras ut från
anläggningen, t.ex. till förbränning, kan ha ett mycket stort värde för verksamhetsutövaren
även om försäljningsvärdet är litet eller till och med negativt.
Sammanfattning beträffande avfallslagstiftningen
Sammantaget kan man säga att avfallslagstiftningen syftar till att minska olägenheterna,
inbegripet olyckor, med deponeringsanläggningar på flera sätt genom att
- minska mängden avfall som förs till anläggningarna
- ange tekniska krav på anläggningarnas utformning och drift
- ange krav på det avfall som får deponeras
- tillståndspröva anläggningarna och meddela villkor
- länsstyrelser och kommuner utövar tillsyn över anläggningarna
- kräva kontroller och miljörapporter av verksamhetsutövaren.

5. Kemikaliehantering utanför deponier
Detta kapitel behandlar produktion, transport, användning/hantering, mellanlagring och
destruktion av kemikalier. Beskrivningen grundar sig på litteraturstudier enligt angivna
referenser samt intervjuer och en enkätundersökning.
5.1. Allmänt
Dagligen lagras, hanteras och transporteras giftiga och hälsofarliga kemikalier i stora
mängder. En del av dessa är färdiga produkter för försäljning medan andra är
utgångsprodukter för vidare produktion. Det finns cirka 145 000 kemiska produkter på den
svenska marknaden i en mängd av över 75 miljoner ton. Under 2007 registrerades totalt
80 700 produkter varav 8 000 nya produkter. Enligt Kemikalieinspektionens produktregister är
de 145 000 produkterna på den svenska marknaden uppbyggda av ca 30 000 ämnen. Av dessa
tillverkar kemikalieindustrin i Sverige ca 260 kemiska ämnen.
Den största delen farliga kemikalier är petroleumprodukter i form av drivmedel och
eldningsolja. Dessa förekommer i mycket stora volymer utbrett över hela landet och de kan
genom sin kemiska sammansättning orsaka skador på både hälsa och miljö.
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5.1.1. Geografisk spridning

Kemikalieindustrin är relativt geografiskt utspridd i Sverige och det finns ungefär 50
produktionsanläggningar som ägs av 20 olika företag – i de flesta fall utländska. Det som
karaktäriserar den svenska kemikalieindustrin är att det oftast är en enda huvudproducent för
varje ämne. Varje företag producerar således stora volymer av ”sitt” ämne.
Storskalig kemikaliehantering förekommer på ca 360 platser i landet och det är inte ovanligt
att produktionsanläggningar och lager ligger i närheten av bostadsområden.
Giftiga kondenserade gaser, som ammoniak, klor och svaveldioxid, hanteras i stora mängder i
exempelvis Helsingborg, Stenungsund, Skoghall, Köping, Örnsköldsvik och Skelleftehamn.
Ammoniak används inom mineralgödseltillverkning, men också inom livsmedelsindustrin och
pappersindustrin, samt för el- och värmeproduktion och vid kemikalietillverkning. Ett vanligt
användningsområde är inom stora kylanläggningar i t.ex. fryslager och ishallar. Dessa är ofta
belägna nära eller till och med i verksamheter som inrymmer stora personantal. Klor och
svaveldioxid används både vid kemikalietillverkning och inom pappersindustrin.
Syror hanteras i stor omfattning bl.a. i Helsingborg, Bohus, Norrköping, Skoghall, Gävle,
Härnösand och Skelleftehamn. De stora användarna är pappers- och kemikalieindustrier.
Cyanider används i tillverkningsprocessen för flygplansmotorer och vid guldutvinning samt
inom tillverkningsindustrin för exempelvis ytbehandling av stål.
Den svenska raffinaderiindustrin är främst lokaliserad till Lysekil, Göteborg och Nynäshamn.
I Sverige finns omkring 15 större och åtskilliga mindre oljedepåer. Till tre av depåerna går
transporterna med järnväg och till övriga med tankfartyg. Från depåerna till slutförbrukaren
eller bensinstationerna går transporterna i huvudsak på landsväg.
Alla kemiska ämnen utgör inte lika stora risker vid ett utsläpp. Skadornas art och hur många
som berörs beror på flera faktorer som t.ex. ämnets egenskaper, utsläppets storlek, platsen för
händelsen, väderlekssituationen, tiden man exponeras för ämnet och hur lång tid som går
mellan exponering och behandling.
5.1.2. Transporter på land

För transporter av farligt gods på land har FN delat in ämnena i nio klasser. Varje ämnesklass
innehåller ämnen med likartade egenskaper. Några av ämnesklasserna har även underklasser.
1 Explosiva ämnen
2 Gaser
3 Brandfarliga vätskor
4 Brandfarliga ämnen
5 Oxiderande ämnen
6 Giftiga ämnen
7 Radioaktiva ämnen
8 Frätande ämnen
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9 Övriga farliga ämnen
Vägtransporterna står för den största mängden farligt gods, cirka 15 miljoner ton (2006) eller
cirka 65% av transportarbetet (tonkm). Under samma tid var motsvarande siffror för
järnvägstransporter cirka 2,5 miljoner ton. Om vi räknar transportarbetet i tonkm står
järnvägen för cirka 35 %, eftersom transporterna på järnväg ofta är längre än vägtransporterna.
Av den totala mängden transporterat farligt gods på land är petroleumprodukterna (ämnesklass
3) klart vanligast och står för cirka 65 viktprocent (Figur 5–1).

Figur 5–1. Transporterad mängd farligt gods på väg (Räddningsverket, 2006).
Vänster: Fördelad efter ämnesklass. Höger: Fördelad efter ämnesklass exklusive klass 3.

Mängden transporterat gods har ökat något de senaste åren, men i princip har den varierat
mellan 300 och 400 miljoner ton det senaste decenniet (SIKA, 2008). En tydligare ökning syns
i transportarbetet (tonkilometer), vilket beror på att transportsträckorna har blivit längre.
Utlandsregistrerade lastbilar beräknas stå för 17–18 % av det totala transportarbetet i Sverige.
Främst är det lastbilar registrerade i Norge, Finland och Danmark.
Godstransporter på väg har ökat stadigt under perioden 1970–2007. År 1970 var de tre
transportslagens respektive ”marknadsandel” för vägtrafik 23 %, bantrafik 22 % och sjöfart 55
% (SIKA, 2008). Transporterna har sedan 1970 förskjutits från sjöfart mot väg, medan
marknadsandelarna för järnväg legat relativt stilla. Det beror i huvudsak på att mycket av de
tunga malmtransporterna inom och genom Sverige går på järnväg (SIKA, 2008).
I tabell 5–1 visas utveckling och förväntad prognos för gods fraktat på väg, järnväg respektive
båt.
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Tabell 5–1. Godstransportarbete totalt (Wajsman, 2008)
Miljarder ton/km
1985
1999

2005

2007

2020

Järnväg

18,2

18,5

21,7

23,3

23,0

Inrikes sjöfart

9,2

7,7

7,9

7,8

8,6

Utrikes sjöfart

20,4

22,3

27,4

27,5

28,7

Långväga lastbil

16,6

29,7

32,7

35,0

42,1

Totalt långväga

64,4

78,2

89,7

93,6

102,4

Kortväga lastbil

6,4

7,5

8,5

8,4

9,5

70,8

85,7

102,0

111,9

Totalt

98,2

Genom att konsumtionen till stor del är beroende av produktionen kan man betrakta BNP som
den viktigaste faktorn när det gäller att beskriva transporternas utveckling såväl historiskt som
i framtiden.
Den relativt kraftiga ökningen fram till år 2020 förklaras av en rad faktorer. En av dessa är den
ökade utrikeshandeln. Det sammanlagda värdet av exporten och importen förväntas mer än
fördubblas fram till år 2020. Ökningen gör att de delar av utrikestransporterna som går inrikes
blir fler och längre. Ytterligare en faktor som påverkar transporternas utveckling är
förändringarna av varuvärden. Man kan förenklat säga att det blir en större ökning av färdiga
varor.
Lastbilen kommer att gynnas av en fortsatt utveckling mot allt tyngre och längre fordon, efter
höjningen av den maximala tillåtna lastvikten och fordonslängden. Förlängningen har skapat
en rationell hantering vid gränspassager mellan Sverige och övriga EU, där nästan
genomgående två lastbilar för trafikering i Sverige förvandlas till tre lastbilar för trafikering i
övriga EU samt tvärtom i den motsatta riktningen. Lastbilen kommer också att gynnas av att
just-in-time-konceptet kommer att vidareutvecklas. Ytterligare en faktor som kommer att
gynna lastbilen är att järnvägen ännu inte fått det genombrott med förbättrad kvalitet för
utrikestransporterna som avregleringen förväntades ge.
Trafikverkets (f.d. Banverkets) varuslagsprognos är uppdelad i 24 olika varugrupper. Farligt
gods återkommer i flera av dessa grupper. För dessa grupper förväntas det sammanslagna
inrikes transportarbetet (väg, järnväg och sjö) öka från 2005 till 2020 med ca 30–40%, medan
import och export förväntas minska under samma period med ca 5 %.
Vägtransporter av farligt gods går till stor del på de stora och högtrafikerade vägarna, som ofta
rekommenderas som s.k. ”farligt gods vägar”. Länsstyrelserna kan dock utfärda lokala
områdesförbud eller förbudssträckor för vissa typer av ämnen och transporter. Inom
järnvägsnätet är restriktioner för farligt gods ovanligare.
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Figur 5–2. Översikt över transportflödena för väg och järnväg 2006 (Räddningsverket, 2008)

5.1.3. Hamnverksamhet

Väl utspridda längs Sveriges kuster finns ett 50-tal allmänna hamnar och ett antal industriägda
lastageplatser genom vilka i stort sett hela den svenska utrikeshandeln passerar. Hamnarna är
knutpunkten mellan land- och sjötransporter och har därmed stor betydelse för att hela
transportkedjan fungerar effektivt.
De allmänna hamnarna i Sverige är i huvudsak kommunalt ägda och drivs allt oftare i
gemensamma hamn- och stuveribolag på affärsmässiga villkor och i konkurrens med varandra
och med utländska hamnar. Hamnarna är självständiga från staten, men har genom sin viktiga
roll i transportsammanhang stor betydelse för ett väl fungerande transportsystem.
Huvudverksamheten i en hamn är att lasta och lossa fartyg från och till järnvägsvagnar,
lastbilar, andra fartyg eller till lagerbyggnader, cisterner och andra upplagsplatser för kortare
tids mellanlagring. Allt gods passerar inte över kaj, utan omlastning görs även av gods från bil
till järnväg eller från bil till bil.
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Många hamnar har även passagerartrafik, i linjetrafik eller som enstaka kryssningsfartyg, där
det i huvudverksamheten ingår att embarkera och debarkera passagerarna. I en del hamnar
utför hamnen även andra uppgifter än sådana som är i direkt anslutning till omlastning av
gods. Exempelvis tillhandahållande av lagerutrymmen för längre tids lagring, hantering av
gods in och ur lager och ompackning av gods.
Inom hamnens vattenområde finns oftast en kortare inseglingsränna. För att ta emot fartygen
krävs bogserings- och förtöjningstjänster samt anläggningar som pirer och kajer. För att lasta
och lossa enhetsgods finns kranar och olika typer av lastmaskiner och truckar. För flytande
och fast bulkgods finns rörsystem, bandtransportörer och annan utrustning. Det finns också
aktiviteter som föranleds av huvudverksamhet, som underhåll av fasta anläggningar, muddring
och verkstäder för underhåll av den egna maskinparken etc.
Avfallsmottagningen från fartygen sker genom att hamnförvaltningen/-bolaget ombesörjer att
det finns uppställda avfallscontainrar på kajerna för det fasta avfallet. Det oljehaltiga flytande
avfallet (sludge) hämtas i regel av entreprenörers slamsugarbilar genom hamnförvaltningen/bolagets försorg. En del hamnar har cisterner för det oljehaltiga avfallet för mellanlagring och
separering av vatten. Avloppsvatten i form av toalettavfall (och eventuellt disk- och
duschvatten) pumpas direkt till det kommunala avloppsnätet eller hämtas med
slamsugningsfordon.
Inom hamnen finns andra verksamhetsutövare som arbetar helt eller delvis fristående från
hamnförvaltningen/-bolaget. Olika typer av företag tillhandahåller service till varuägare och
rederier. Skeppsmäklare/-klarerare anlitas oftast för att ordna och redovisa information om
fartyget och dess last, ombesörja leverans av förnödenheter till fartyget samt att betala de
avgifter som fartyget är skyldigt att erlägga. Speditörer är varuägarens representant i hamnen
och skall ta till vara dess eller mottagarens intressen genom att planera transporten,
omlastningar, utföra förtullningar etc.
Det kan även finnas företag som bedriver egen verksamhet inom hamnområdet, som ibland är
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Exempelvis arrenderar olje- och
kemiindustri och specialiserade cisternlagringsföretag mark i många hamnar. Bolaget äger
oftast, men inte alltid, de byggnader, cisterner, rörledningar och bilutlastningar som står på
fastigheten. Hamnen tillhandahåller gemensamma delar av rörsystem som används av bolagen
i den utsträckning de behöver. Oljeförorenat avlopp (OFA) och dagvattensystem från bolagen
leds i regel till en gemensam hamnägd reningsanläggning.
Vanligt är också att hamnen äger magasin och uppställningsytor för längre tids lagring av
bulk- eller enhetsgods, och hyr ut dessa till en annan verksamhetsutövare. Det förekommer
också att det inom hamnområdet finns helt fristående terminaler, exempelvis färjeterminaler,
som äger/hyr markområden med tillhörande kajer och har mycket lite med hamnen i övrigt att
göra.
Uppläggning av fartyg under längre tid inom hamnens vattenområde kan förekomma,
exempelvis under en säsong när fartyget saknar transportuppdrag.
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Vägar inom hamnområdet är i regel enskilda vägar eller i några fall allmänna.
Rederier, befälhavare, lastsändare, lastägare, hamnarnas administration och arbetare i hamnar
och på terminaler är involverade i hela kedjan av transport och hantering av kemikalier som
transporteras i bulk och har egna särskilda funktioner och ansvar. Rederier skall använda
kemikalietankfartyg som uppfyller krav i enlighet med SOLAS3-konventionen och IBC4koden.
Det är befälhavarens skyldighet att se till att fartyget är sjöklart innan resa påbörjas, vilket
innebär att det är befälhavaren som har det yttersta ansvaret för att lastning eller lossning är
korrekt utförd.
Det är rederiets skyldighet att öka säkerheten hos kemikalietankfartyg som anlöper
hamnterminaler för att lasta eller lossa kemikalier i bulk. Detta åstadkoms genom fastställande
av harmoniserade krav för samarbetet och kommunikationen mellan fartyg och terminal samt
genom harmoniserade lämplighetskrav för fartyg och terminal.
Lastsändare och/eller lastägare är skyldiga att anmäla last i enlighet med IBC-, BCH5- eller
IGC6-koden och säkerställa att det finns ett säkerhetsdatablad för lasten innan lastning
påbörjas. Lastning eller lossning av kemikalier som transporteras i bulk ska utföras i enlighet
med hamnens driftföreskrifter.
Sjöfartsverket samarbetar med hamnarna på en rad områden både i det dagliga praktiska
arbetet ute i sjötrafikområden, i olika transportpolitiska sammanhang och i EU-arbetet. Ett
särskilt s.k. hamnråd finns för regelbundna kontakter mellan Sjöfartsverket, hamnarna och
hamnarnas gemensamma organisation Sveriges Hamnar.
Hamnars ägarförhållanden
Ägarstrukturen i de allmänna hamnarna följer i princip två huvudsakliga associationsformer.
Ett mindre antal allmänna hamnar är idag organiserade enligt en traditionell struktur. En
kommunal hamnförvaltning hanterar vissa myndighets- och infrastrukturfrågor och ett
fristående stuveribolag sköter hanteringen med att lasta och lossa godset. Stuveribolaget är en
egen juridisk person, helt ägt av kommunen eller av kommunen tillsammans med privata
intressen. Det större antalet allmänna hamnar drivs numera enligt det s.k. fullservicekonceptet,
vilket innebär att både hamnförvaltningens och stuveribolagets uppgifter ryms inom samma
bolag. Dessa hamnbolag ägs helt av kommunen eller tillsammans med privata ägare,
exempelvis lokal industri eller rederier.

3

SOLAS, Safety of Life at Sea. (internationell konvention för människors säkerhet till sjöss)
IBC, Intermediate Bulk Container (internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som till sjöss
transporterar skadliga flytande kemikalier i bulk).
5
BCH, gäller istället för IBC för fartyg konstruerade före 1 juli 1986
6
IGC, International Gas Carrier Code (internationell kod för transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk)
4
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Hamnbolaget är en egen juridisk person med egen styrelse och lyder under aktiebolagslagen.
Kommunens representanter i hamnbolagets styrelse tillsätts av kommunfullmäktige och är
oftast politiker. Detta beror på att kommunägda bolag också delvis regleras av kommunallagen
och innebär t.ex. särskilda villkor för offentlighetsprincipen. Normalt har kommunala
majoritetsägda bolag särskilda ägardirektiv som beskriver inom vilka områden bolaget, där
aktiebolagslagen inte lägger hinder i vägen, har beslutsrätt utan prövning av
kommunfullmäktige.
Bogsering och förtöjningstjänst utförs endera inom ramen för ett hamnbolag med
fullservicekoncept eller av privata entreprenörer. Industrihamnarna ägs i regel av ett eller flera
industriföretag och hanterar enbart eller i huvudsak ägarnas produkter. Även kommuner är
delägare i en del industrihamnar.
5.2. Identifierade åtgärder för att förebygga olyckor (enligt litteraturstudie)
Aktuella åtgärder har grupperats under rubrikerna Lagar och förordningar, Organisation och
ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer, Samarbete och samverkan, Forskning och
utveckling samt Utbildning och övning.
5.2.1. Lagar och förordningar

Se kapitel 4.2.
5.2.2. Organisation och ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer

Följande aktörer har identifierats: Kommuner, MSB, Kemikalieinspektionen,
Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket,
länsstyrelser och verksamhetsutövare.
Varje aktör agerar utifrån egna ansvarsområden. Några är förebyggande, andra operativa och
några är både förebyggande och operativa.
Förebyggande aktörer

Kommunen
Förutom den omfattande tillsynen av brandskyddet har även kommunen tillsyn av
anläggningar där verksamheten innebär fara för att en händelse ska orsaka allvarliga skador på
människor, egendom eller miljö. De definieras i lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap 4§
som så kallade farliga verksamheter. Kommunen utövar tillsyn över farliga verksamheter och
de preciserade skyldigheter som åligger verksamheterna. Kommunen är även ansvarig aktör
inom samhällsplanering, kontroll av byggprocess och byggande, tillsyn av miljöfarlig
verksamhet, tillståndshantering och tillsyn vid hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Dessa verksamheter har stor påverkan på samhällets robusthet och hantering av olyckor och
risker.
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MSB, f.d. Räddningsverket
MSB är transportmyndighet i fråga om transporter av farligt gods på land medan
Transportstyrelsen och Sjöfartsverket är transportmyndighet för luft- respektive sjötransporter
av farligt gods. För frågor som inte kan hänföras till ett visst transportslag är MSB
transportmyndighet. Syftet är att vid transport ska de åtgärder vidtas och den försiktighet
iakttas som fordras för att hindra eller motverka att det farliga godset orsakar skador på
människor, djur, egendom och i miljön.
MSB är central förvaltningsmyndighet för frågor om brandfarliga och explosiva varor, men
flera av de områden som nämns nedan delas med kommunerna, vilka i flera avseenden har en
betydligt mer framträdande roll i dessa områden än MSB.
Det övergripande målet är en olycksfri hantering av brandfarliga och explosiva varor. Med
hantering avses främst tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring,
användning, omhändertagande, förstörande, saluförande och överlåtelse. MSB ansvarar för
regelarbete, tillsynsverksamhet, tillståndsprövning av hantering av explosiva varor,
besvarande av remisser i tillståndsärenden från byggnadsnämnd och polismyndighet,
godkännande av pyrotekniska artiklar och för försvaret samtliga explosiva varor,
olycksutredningar, utbildning och information.
För att förebygga allvarliga händelser inom den kemikaliehanterande industrin och begränsa
följderna av dem för människor och miljö har EU utarbetat och antagit det så kallade Sevesodirektivet. MSB är central tillsynsmyndighet för Sevesolagstiftningen, medan den operativa
tillsynen bedrivs av länsstyrelserna.
Kemkoordinatorer är experter från den kommunala räddningstjänsten. Deras roll är främst att
stödja lokala och regionala aktörer inom räddningstjänst, polis och sjukvård i deras planering
av beredskap och insatser vid händelser med farliga ämnen.
Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för
kemikaliekontrollen.
KemI är ansvarig för tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, ger stöd till
kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn, deltar i ett gemensamt EU-arbete med att
bedöma, klassificera och märka hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen och beredningar.
KemI arbetar också för att begränsa risker med kemikalier bland annat genom dialog med
näringslivet och genom branschöverenskommelser. KemI svarar också för registreringen av
kemiska produkter.
Arbetsmiljöverket (AV)
Arbetsmiljöverket ansvarar för information och råd i frågor som har med arbetsmiljö och
arbetarskydd att göra samt utarbetar föreskrifter för arbetsmiljö. Verket ansvarar också för
tillsyn av att arbetsgivare uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen.
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Livsmedelsverket (SLV)
Livsmedelsverket har ett överordnat ansvar för att leda och samordna kontrollen av
dricksvatten och livsmedel. Livsmedelsverket genomför också utbildning i katastrofberedskap
för länsstyrelser, kommuner och företag på dricksvattenområdet.
Transportstyrelsen, f.d. Vägverket
Vägverket har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det innebär att verket bland
annat utformar och tillämpar regelverk för kör- och vilotider, yrkeskompetens för yrkesförare
och blivande tillståndshavare, linjetrafiktillstånd och tunga fordons mått och vikt. Målet med
verksamheten är att åstadkomma en trafiksäker, miljövänlig och effektiv yrkestrafik som
bedrivs under likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företagen.
Transportstyrelsen, f.d. Banverket
Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige genom att följa och driva
utvecklingen inom järnvägssektorn, bistå riksdag och regering i järnvägsfrågor, ansvara för
drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordna den lokala, regionala och
interregionala järnvägstrafiken samt ge stöd till forskning och utveckling inom
järnvägsområdet.
Inom järnvägstransportsystemet hanteras ett stort antal kemiska produkter så som bruk och
injekteringsmedel, byggvaror, drivmedel och tillsatser, färg, ytbehandlingsmedel, lim och
tätningsmedel, rengöringsmedel, smörjmedel och sprängmedel. Sammanlagt rör det sig om ca
3000 olika kemikalier, ämnen eller varor som innehåller eller har behandlats med ett kemiskt
ämne.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har övergripande ansvar för miljömålsarbetet och dess uppföljning och har
ansvar för miljömålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” samt ”Levande sjöar och
vattendrag”. Naturvårdsverket är central miljömyndighet och är svensk myndighet för ECEkonventionens miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen). Naturvårdsverket är likaså svensk representant i flera av HELCOM’s7
arbetsgrupper.
Århuskonventionen handlar om allmänhetens rätt till miljöinformation samt rätt att delta i
beslutsprocesser. Enligt Kievprotokollet ska Sverige presentera data via Internet så att
allmänheten får tillgång till informationen. Naturvårdsverkets kemikalieutsläppsregister
innehåller information om svenska större anläggningars årliga utsläpp av vissa kemiska
substanser.
I enlighet med ett beslut inom EU-kommissionen i juli 2000 presenterar EU ett internationellt
Internetbaserat register om utsläpp av föroreningar, EPER8. Data i detta register är från 2001,
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HELCOM, Helsingforskonventionen, fungerar som en regional samarbetsorganisation med syfte att skydda
Östersjöns havsmiljö.
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2004 och 2007. Data presenteras nästa gång år 2012 i enlighet med EG-förordningen E-PRTR9
och gäller då utsläppsdata från år 2010.
”Tillsynsaktörer”

Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer
Kemikalieinspektionen är central tillsynsmyndighet för kemiska produkter och biotekniska
organismer samt svarar för tillsyn av tillverkare och importörer av kemiska produkter.
Lag om transport av farligt gods
MSB ska utöva tillsyn så att säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods utses och anmäls
av den vars verksamhet omfattar transport av farligt gods och av den som lämnar farligt gods
för transport. Granskning görs av verksamhetsutövarens system för rutiner,
kunskap/kompetens och incidentrapportering samt av vidtagna åtgärder för transportskydd.
Polisen är ansvarig för tillsyn av vägtransporter av farligt gods. De har ansvar för tillsynen
från det att gods är avskilt för transport hos avsändaren till dess att det har nått mottagaren
vilket även omfattar lastning och lossning samt företagens och myndigheternas
utbildningsrutiner.
Vid landets gränser utövar Tullverket tillsyn över gränsöverskridande vägtransporter på
tullvägar inom kontrollzoner som har upprättats vid gränserna mot Finland och Norge. Både
Tullverket och polisen kan utöva tillsyn över transporter av farligt gods inom dessa
kontrollzoner.
Lagen om skydd mot olyckor – kommunal räddningstjänst
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) består av områdena operativ tillsyn och
tillsynsvägledning.
Kommuner och länsstyrelser är tillsynsaktörer och utövar operativ tillsyn på verksamheter och
enskilda. Det är denna tillsyn som skapar konkret förändring när det gäller
olycksförebyggande åtgärder, m.m.
MSB utövar operativ tillsyn av länsstyrelsernas planläggning av räddningstjänsten vid utsläpp
av radioaktiva ämnen och planläggningen för saneringen efter sådana utsläpp. Den operativa
tillsynen omfattar även länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för
räddningstjänsten vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst.
Tillsynsvägledningen enligt LSO genomförs exempelvis som tillsynsbesök hos
länsstyrelserna, kompetensutveckling och tillsynskonferenser, utveckling av modeller och
metodik för länsstyrelsernas tillsynsverksamhet, uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn över
kommunerna och direkt stöd i länsstyrelsernas tillsynsverksamhet.
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
9
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MSB är central tillsynsmyndighet för efterlevnaden av LBE och de föreskrifter och villkor
som meddelats med stöd av lagen. Den lokala tillsynen utövas av kommunerna.
MSB:s tillsyn består av underprocesserna operativ tillsyn och tillsynsvägledning. Den
operativa tillsynen omfattar hantering av brandfarliga och explosiva varor hos
verksamhetsutövare där MSB prövat frågor om tillstånd. Det rör sig om verksamhetsutövare
som tillverkar explosiva varor eller på annat sätt har blivit föremål för tillståndsprövning.
MSB prövar också frågor om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor inom
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Tillsynsvägledningen består
av uppföljning av kommunernas operativa tillsyn av hanteringen enligt LBE.
MSB utövar även den lokala tillsynen över hantering och import av brandfarliga och explosiva
varor vid Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsförvaltningen.
Försvarsmakten får i samråd med MSB i stället för verket utöva viss del av denna tillsyn.
Tillsyn enligt Miljöbalken
Tillsyn enligt Miljöbalken består av operativ tillsyn och tillsynsvägledning.
Kemikalieinspektionen (KemI) ansvarar för:
- Tillsyn av kemikalier (inklusive bekämpningsmedel) hos primärleverantörer med fokus
på produkter som sätts ut på marknaden. Det gäller till exempel granskning av
klassificering, märkning, säkerhetsdatablad, begränsningsregler, godkända
bekämpningsmedel, registrering till kemikaliemyndigheten Echa och
produktanmälningar till KemI:s produktregister.
- Tillsyn av varor i alla led med fokus på utsläppande på marknaden.
Kommuner ansvarar för:
- Tillsyn av kemikalier (inklusive bekämpningsmedel) och varor som sätts ut på
marknaden i detaljhandelsledet samt övrig kemikaliehantering.
Kommuner och länsstyrelser ansvarar för:
- Kemikaliehantering på verksamheter, exempelvis yrkesmässiga användare och
miljöfarlig verksamhet (inte primärleverantörer – se KemI:s roll). Till exempel
granskas begränsningar enligt bilaga XVII i REACH-förordningen som rör
användning, villkor för tillstånd enligt REACH, att företagen följer
riskhanteringsåtgärder som beskrivs i leverantörernas säkerhetsdatablad och i
exponeringsscenarierna.
- Kontroll av anmälan till KemI:s produktregister för de företag som tillverkar eller för
in kemikalier till Sverige enbart för eget bruk.
Naturvårdsverket tillsynsvägleder om användning och hantering av kemikalier där inte någon
annan central myndighet tillsynsvägleder.
MSB utövar operativ tillsyn över tillverkare och primärleverantörer som släpper ut kemiska
produkter och varor på marknaden med avseende på dessa produkters och varors brandfarliga,
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oxiderande och explosiva egenskaper. Tillsynsvägledningen består av utvärdering, uppföljning
och samordning av kommunernas operativa tillsynsarbete samt råd och stöd till de operativa
tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheterna skall samordna tillsynen med den tillsyn som
sker enligt Sevesolagen.
Sevesolagen
MSB, länsstyrelserna och kommunerna är tillsynsmyndigheter för den s.k. Sevesolagen.
Länsstyrelserna och kommunerna skall ha tillsyn över verksamhet som omfattas av
tillståndsplikt enligt miljöbalken, i enlighet med ansvarsfördelningen för tillsynen av
miljöfarlig verksamhet. För annan verksamhet ska länsstyrelsen vara tillsynsmyndighet.
Länsstyrelsen får överlåta till en kommun att utföra tillsyn om kommunen gjort framställning
om det.
MSB:s tillsyn består av tillsynsvägledning till länsstyrelserna. Den genomförs genom ett
flertal aktiviteter såsom tillsynsbesök hos länsstyrelserna, kompetensutvecklande insatser samt
uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn. En annan viktig del är den samordning som sker med
andra myndigheter, som berörs av arbetet med Sevesobestämmelserna i Sverige, på såväl
central, regional som lokal nivå.
5.2.3. Samarbete och samverkan

Idag finns det flera olika samverkansformer och grupper både nationellt och internationellt
inom området farliga ämnen. En del är lagstyrda och fastställda enligt regelverk och
föreskrifter.
Delegationen för hantering av farliga ämnen
Ska bistå MSB med upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse för planering och
beredning av viktiga ärenden i samband med hantering av farliga ämnen. Delegationen har
möten två gånger per år och består av Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen,
Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Plast- och Kemiföretagen, Rikspolisstyrelsen, Svenska
Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI, f.d. SPI), Sveriges åkeriföretag,
Transportindustriförbundet, Tågoperatörerna och Trafikverket.
Nationella Sevesogruppen och samverkansgruppen
Ska samordna myndigheternas arbete inom Sevesoområdet och samverka med berörda
branschorganisationer. Gruppen består av MSB, Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen, Plast- och Kemiföretagen, samt Svenska Petroleum och Biodrivmedel
Institutet. De har möten två gånger per år.
Samverkansgruppen är en arbetsgrupp under nationella Sevesogruppen och där ingår även
representanter från Arbetsmiljöverkets distrikt och från länsstyrelsen.
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Rådet för transport av farligt gods
Rådet samordnar säkerhetsföreskrifterna för land-, sjö- och lufttransporter av farligt gods, det
svenska arbetet i internationella organ samt transportmyndigheternas arbete i övrigt inom
området transport av farligt gods. Rådet har möten två gånger per år och ingår gör MSB,
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen (f.d. Luftfartsstyrelsen).
SAMTILL – grupp för samordnad tillsyn av farligt gods
Är en grupp som ska samordna tillsynsmyndigheternas arbete inom området transport av
farligt gods. De träffas cirka fyra gånger om året och arrangerar en tillsynskonferens vartannat
år. I gruppen ingår MSB, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Säkerhetsgrupp – farligt gods
Diskuterar transportskyddsregler, vilken hotbild som finns och vilka åtgärder som behöver
genomföras på myndighets- och företagsnivå. Gruppen består av Rikspolisstyrelsen,
Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen, MSB och Transportstyrelsen.
Olycksgrupp – farligt gods
Syftet med gruppen är att informera om och diskutera inträffade händelser samt tillsammans
arbeta fram förslag till förebyggande åtgärder. Ingår i gruppen gör MSB, Svenska Petroleum
och Biodrivmedel Institutet, Plast- och Kemiföretagen, transportbranschen och kommunala
räddningstjänsten.
Samverkansgrupp för teknisk kontroll av tankar för farligt gods
Inom gruppen informerar man om nyheter i föreskrifter och byter erfarenheter från kontroller.
Deltagare är MSB, SWEDAC, Bilprovningen samt ackrediterade kontrollföretag.
Arbetsgruppen för riskfrågor inom järnvägstransportsystemet/ järnvägssäkerhetsgrupp
Gruppen arbetar med att öka säkerheten för farligt gods på järnväg och tar fram olika rapporter
och publikationer för detta. Deltagare är MSB, Trafikverket (f.d. Banverket) och
Transportstyrelsen (f.d. Järnvägsstyrelsen). Man träffas två gånger per år.
SAMVA – Samverkansgruppen för vattenförsörjning och vattenkvalitet
Samverkansforum för frågor om säkerhet, beredskap och krishantering på dricksvattenområdet
för centrala och regionala myndigheter, kommuner, dricksvattenproducenter och
organisationer. I gruppen ingår Livsmedelsverket (sammanhållande), MSB, SGU,
Naturvårdsverket, Säkerhetspolisen, Sveriges kommuner och landsting, Försvarsmakten och
länsstyrelser m.fl.
SOFÄ – Samverkansområde Farliga ämnen
SOFÄ är ett forum för samverkansansvariga myndigheter vid inträffade händelser men har
ingen operativ roll. Myndigheterna har ett särskilt ansvar att planera och vidta förberedelser
för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.
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Arbetet avgränsas främst till åtgärder som ska öka förmågan att förebygga och hantera
händelser som kan leda till, eller är, en extraordinär händelse. Det omfattar inte åtgärder som
ska etablera grundläggande säkerhetsnivåer för att förhindra sådana störningar som hanteras
med myndigheternas ordinarie organisationer och resurser.
SOFÄs arbete är fokuserat på upptäckt och hantering av brister i krisberedskapen samt
samverkansprojekt och planeringsprocessen. Totalt finns sex samverkansområden, varav
Farliga ämnen är ett.
Visionen att samhället kan förebygga och hantera händelser med farliga ämnen och att
befolkningen har tilltro till denna förmåga, nås genom att uppfylla följande mål:
- Bristerna i krishanteringssystemet har identifierats.
- En mekanism finns för att hantera identifierade brister.
- Metoder finns för att följa upp hanteringen av bristerna.
- Rollfördelningen mellan krishanteringsansvariga myndigheter är tydlig.
- Arbetsformerna är tydliga.
- Myndigheternas planer för krishantering är avstämda mot/med varandra.
- Krishanteringsansvariga myndigheter har insikt i varandras verksamheter.
- Det finns ett väletablerat och täckande nätverk mellan krishanteringsansvariga
myndigheter.
Inom SOFÄ informeras om internationella förhållanden av vikt.
Samverkansområdet Farliga ämnen består av de myndigheter som är utpekade enligt
Krisberedskapsförordningen: Kustbevakningen, Livsmedelsverket, MSB, Rikspolisstyrelsen,
Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Strålsäkerhetsmyndigheten,
Statens veterinärmedicinska anstalt och Tullverket.
I samverkansområdets arbete deltar även:
Länsstyrelser (l st), Sveriges kommuner och landsting (förbunden), Totalförsvarets
forskningsinstitut, Försvarsmakten/Totalförsvarets skyddscentrum, Kemikalieinspektionen och
SMHI.
Utöver de myndigheter som är utpekade enligt Krisberedskapsförordningen finns ett antal
andra myndigheter (eller motsvarande) som har en tydlig roll i arbetet. De kan delta i
samverkansområdets arbete genom följande mandat:
- Myndigheten har utsetts som stödmyndighet till samverkansområdet av MSB. Sker per
kalenderår
- Representanter för kommuner och landsting deltar i alla samverkansområden enligt en
överenskommelse mellan MSB och Sveriges kommuner och landsting.
- Länsstyrelserna deltar med representanter i alla samverkansområden.
- Myndighet har utsetts av SOFÄ som adjungerande deltagare. Sker per kalenderår.
Andra myndigheter (eller motsvarande) kan adjungeras till enstaka möten vid behov.
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Säpos lilla referensgrupp
Ett flertal svenska myndigheter deltar i arbetet med att förhindra spridning av
massförstörelsevapen. En stor del av arbetet handlar om informationsinsamling och
informationsspridning. Man arbetar också med exportkontroll och deltar i olika stödprojekt för
att hjälpa andra länder med till exempel säkerhetsåtgärder, kontrollfunktioner och
destruktionsanläggningar.
Ett mer formaliserat samarbete äger rum inom den så kallade Lilla Referensgruppen. Gruppen
fungerar som ett kontaktskapande organ som ska underlätta informationsutbytet mellan
svenska myndigheter. Samarbetet inom Lilla Referensgruppen startade 1992 och
Säkerhetspolisen sammankallar gruppen två gånger per år. Följande myndigheter ingår i
gruppen: Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Inspektionen för strategiska produkter,
MSB, Kustbevakningen, Rikskriminalpolisen, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen,
Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut och
Tullverket.
Av de myndigheter som ingår i referensgruppen är det en mindre grupp som har tätare
kontakter och samarbetar i operativa frågor. Denna grupp har möten ungefär en gång i
månaden. Aktiviteterna omfattar diskussioner kring gemensamma frågor, planer för
samverkan, information om aktuell utveckling inom respektive områden samt resor för att
studera beredskapen för farliga ämnen-incidenter i andra länder.
En viktig del av arbetet sker i tre plattformar (en form av arbetsgrupper), indelade ämnesvis
med en plattform för C-, B- respektive R/N-frågor10. Plattformarna sammanställer och drar
slutsatser av de egna risk- och sårbarhetsanalyserna och tar fram förslag till gemensamma
projekt. I projekten bidrar ofta flera myndigheter med kunskap och resurser. Det finns åtgärder
som bara en myndighet genomför, men där resultatet gynnar helheten. Myndigheterna
finansierar projekten och åtgärderna genom medel från MSB. Det kan röra sig om
metodutveckling, forskning, nätverk, system för omvärldsbevakning, utveckling av
laboratorier, materielanskaffning, förstärkningar i tekniska system, utbildning och övning.
CBRN-rådet
Rådet utgör ett stöd för MSB och arbetar med CBRN-frågor på ett övergripande och
strategiskt plan med en tidsaspekt på 3–6 år. CBRN-rådet behandlar även aktuella frågor
relaterade till händelseutvecklingen i eller utanför Sverige.
Samverkan med kemikalieindustrin
MSB har sedan 1993 samverkansavtal med näringslivet om resursstöd vid kemikaliehändelser
i form av experter och utrustning. Idag finns avtal med sex kemiindustrier. Avtalen omfattar
bl.a. insatstid, utrustning, kontaktvägar och utbildning. Räddningstjänsten kan begära resursen
via SOS Alarm. Industrins expert ska enligt avtalet kunna vara på väg inom 90 minuter från
begäran. Industrin svarar själv för transport på väg. Samverkansmöten hålls varje år där både
industri och räddningstjänst medverkar. En utökning av antalet avtal planeras för att
komplettera insatskapaciteten för fler farliga ämnen.
10
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Petroleumbranschen
Släckmedelscentralen (SMC AB) har bildats av sju större oljebolag i Sverige och förfogar
över mobil utrustning för släckning av större oljebränder. SMC har samarbetsavtal med
ytterligare fem företag och kan teckna avtal med ytterligare företag vid behov. Genom avtal
med Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Syd
(Malmö, m.fl.) och Medelpads Räddningstjänstförbund (Sundsvall, m.fl.) finns beredskap med
specialutbildad personal. All utrustning är mobil och kan transporteras med lastbil eller med
flygvapnets Tp 84 Herculesplan. Organisationen har ständig beredskap för att släcka
cisternbränder på oljebolagens lagringsdepåer men kan också användas i samband med andra
typer av händelser och vid översvämningssituationer.
Gasakuten
Ett branschsamarbete mellan aktörer på den svenska gasolmarknaden. Gasakuten har fem
medlemmar med erfarenhet och kunskap om gasoltransporter, gasol och gasololyckor. Syftet
är att kunna erbjuda räddningstjänsten assistans i samband med gasololyckor. Utöver detta kan
gasakuten också erbjuda demonstrationer och viss utbildning. Gasakuten anordnar ofta
gasolövningar för räddningstjänster och MSB:s skolor.
Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB
I dagligt tal kallat RVR-tjänsten, är ett bolag som bildades 2007 för att begränsa följdskador
vid bränder, vatten-, transport- och miljöskador. Tidigare utfördes dessa tjänster av
Larmtjänsts restvärdesenhet. Ca 80 arvodesanställda restvärdeledare, vilka har sitt ordinarie
arbete vid den kommunala räddningstjänsten, utför ca 1000 RVR-uppdrag per år.
Uppdragsgivare är drygt 30 svenska, ett tio tal utländska försäkringsbolag samt knappt 50
captives som endast försäkrar egen egendom. Avtal om restvärderäddning har tecknats med i
princip alla i Sverige verksamma sakförsäkringsbolag.
RVR-tjänsten har avtal med samtliga 290 kommuners räddningstjänster i Sverige om att utföra
akuta restvärdesåtgärder för att begränsa rök, sot och vattenskador.
Internationell samverkan

Nordred – det nordiska räddningstjänstsamarbetet
Nordred är ett nordiskt samarbetsavtal inom räddningstjänsten. Medlemsländer är Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige. Nordred är ett ramavtal som möjliggör samarbete mellan
ansvariga myndigheter i de nordiska länderna för att underlätta ömsesidigt bistånd vid
olyckshändelse i fredstid och för att påskynda insättandet av hjälpande personal och materiel.
En kontaktgrupp med representanter för respektive länder träffas regelbundet för
erfarenhetsutbyte och utvecklingsinsatser. Vart tredje år arrangeras en konferens där olika
räddningstjänstfrågor behandlas.
NORDEX
Är ett samarbetsforum, initierat av Nordiska ministerrådet, för myndigheter som reglerar
tillverkning, hantering och handel med brandfarliga och explosiva varor. Sverige, Norge,
Danmark Finland, Island och Åland möts under en konferens en gång per år.
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Nordiskt farligt godsmöte
Är ett samarbetsforum för myndigheter som reglerar transport av farligt gods på väg och
järnväg. Möte hålls en gång per år efter ett rullande schema där Sverige, Norge, Danmark,
Finland och Island deltar.
EU Kommittologikommitté kring transporter av farligt gods
Kommittén möts två gånger per år för att diskutera tolkningar, riktlinjer och revideringar av de
olika EU-direktiven på området – direktivet om transport av farligt gods11 (som bygger på
överenskommelserna om farligt gods på väg, ADR12; på järnväg, RID13, och till havs, ADN14)
samt direktivet om transportabla tryckutrustningar TPED15, direktivet om säkerhetsrådgivare
för transport av farligt gods16 och direktivet om kontroll av vägtransporter av farligt gods17.
EU MIC – Monitoring and Information Center
Gemensam europeisk 24-timmars larmcentral med uppgift att ta emot och förmedla
information inom och utom EU samt bistå i assistansfrågor. För Sverige är det MSB och
Kustbevakningen som är kontaktmyndigheter.
FN:s subkommitté för GHS – Global Harmonization System
Kommittén arbetar med kriterier för global harmonisering av klassificering och märkning av
kemiska produkter inom GHS-systemet. De har två möten per år och cirka 30 länder och 20
organisationer deltar aktivt i arbetet.
FN:s subkommitté för farligt gods, inklusive möte med WP15 och RID
Kommittén arbetar med att ta fram och revidera de internationella reglerna för transport av
farligt gods generellt för alla transportslagen. Cirka 30 länder och 20 organisationer deltar
aktivt i arbetet.
Mötet arbetar med regler som är gemensamma för väg- och järnvägstransporter. WP15
behandlar endast vägtransporter. RID-Fachausschuß behandlar endast järnvägstransporter och
administreras av organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF). De möts två gånger
per år och cirka 20 länder och 15 organisationer deltar.
Konventionen för gränsöverskridande industriolyckor (Industriolyckskonventionen),
och Working group of implementation
Industriolyckskonvention är tillsammans med Seveso-direktivet infört i Sevesolagen. MSB
deltar i partskonferens vartannat år där arbetet i konventionen för den kommande
11

Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods
ADR, L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
13
RID, Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (ADRs
mostvarighet för järnvägar)
14
ADN, L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de
Navigation intérieures
15
Direktiv 1999/36/EC, Transportable Pressure Equipment Directive (TPED)
16
Direktiv 2000/18/EG
17
Direktiv 2004/112/EG
12
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tvåårsperioden läggs fast. MSB är dessutom invald i Working group of Implementation som
bl.a. går igenom ländernas rapportering om hur de uppfyller konventionen. Förslag till
stöttning och åtgärder tas fram.
CCA-möte Sevesodirektivet
Implementering och uppföljning av Sevesodirektivet och rapportering/information från
Kommissionen och olika arbetsgrupper. Diskussion kring tolkningsfrågor m.m.
CTIF – International Association of Fire and Rescue Service
CTIF-Hazmat Commission är en internationell arbetsgrupp för utbyte av kunskap och
erfarenhet inom området farliga ämnen kring frågor som exempelvis berör lagstiftning och
operativ förmåga. Arbetet omfattar även medverkan i andra organisationers arbeten
exempelvis IAEA, NATO och EU. Arbetsgruppen som består av medlemmar från cirka 25
länder träffas två gånger per år.
NATO/PFF – Partnerskap för fred
Samarbetet mellan NATO och dess partnerländer, däribland Sverige, vilar på frivillighetens
grund. Arbetet utförs genom det praktiskt inriktade Partnerskapet för fred (PFF) och genom
Euro-atlantiska partnerskapsrådet (EAPR), som är den politiska ramen för arbetet inom PFF.
Totalt ingår 49 länder i dag i samarbetet inom EAPR/PFF, varav 26 är NATO-länder.
NATO CPC – Civil Protection Committee
Finns inom SCEPC, Senior Civil Emergency Planning Committee. Fokus för det civila
samarbetet är alla tvärsektoriella beredskapsfrågor såsom skydd mot kemiska, biologiska,
radiologiska och nukleära ämnen (CBRN). Det omfattar också skydd av samhällsviktig
verksamhet samt främjande av en effektivare kriskommunikation. Nato och dess partnerländer
har exempelvis utarbetat en omfattande plan för att skydda medlemsstaternas och
partnerländernas befolkning och samhällsviktiga infrastrukturer mot attacker och händelser
med CBRN- medel.
En resurskatalog och minimistandarder för procedurer, utbildning och utrustning har tagits
fram för att länderna snabbare ska kunna bistå varandra vid sådana händelser.
NATO EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center
EADRCC har 24 timmarsberedskap och koordinerar insatser och sprider information mellan
medlemsländerna. EADRCC kan initiera beredskapsstyrkan EADRU (Euro Atlantic Disaster
Response Unit) som är en av medlemsländerna sammansatt styrka med civila och militära
resurser.
5.2.4. Forskning och utveckling

När det gäller forskning och utveckling skiljer MSB på dessa begrepp. Forskning är mer en
fråga om projekt som syftar att få ny kunskap eller komplettera tidigare kunskap. Medan
utveckling mer handlar om att förädla tidigare, genom forskning, erhållen kunskap.
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Utvecklingsverksamheten bedrivs vid MSB som en del av den ordinarie verksamheten.
Besluten hanteras som en del av verkets interna planeringsprocess och budgeten för
genomförandet ingår i den ekonomiska ram som delegeras till avdelningarna i verkets
verksamhetsplan. Enligt de olika avdelningarnas verksamhetsplan genomfördes under
perioden 2004–2006 55 stycken utvecklingsprojekt. Av dessa har fyra stycken någon koppling
till kemikalieolyckor.
MSB avrapporterade i slutet av 2008 ett regeringsuppdrag att ta fram en inriktning för
skadebegränsning av olyckor med kemikalieutsläpp till havs och på land inför 2015
(Räddningsverket, 2008). Inriktningen kallad Kemikalieinriktningen anger målsättningar och
förslag till åtgärder, tillsammans med förslag på tidplan och finansiering, som ska eliminera
eller minimera de händelser hotbilden visar. Vidare ges förslag för det operativa samarbetet
mellan de inblandade aktörerna. Kemikalieinriktningen kommer att ha stor betydelse för det
framtida arbetet med att minska olyckor och lindra effekter av kemikalieutsläpp.
5.2.5. Utbildning och övning

Myndigheter med ansvar inom området Farliga ämnen planerar och genomför utbildning och
övning inom sitt eget ansvarsområde. Idag finns det ett antal gemensamma utbildningar som
genomförts t.ex. First responder, Regional samverkanskurs (RSK) och Central
samverkanskurs (CSK). Det finns endast få övningar på nationell nivå t.ex. SAMÖ.
Internationellt deltar myndigheterna inom EUs, i Natos/PFPs samt i FNs utbildningar och
övningar.
Inom området farligt gods där både säkerhetsrådgivare och ADR-förare ska utbildas är det
framförallt gymnasieskolor och privata företag som håller i utbildningarna. Enligt
Sevesolagstiftningen finns det krav på övning var tredje år.
5.3. Viktiga åtgärder för att förebygga olyckor (enligt intervjustudie)
Listan på åtgärder som kan förebygga kemikalieolyckor kan göras mycket lång och de som
nämns i detta avsnitt är de som lyfts fram i intervjuer med de huvudaktörer som är verksamma
inom området. Säkerhetsarbetet är mycket viktigt eftersom det finns ett tydligt samband
mellan ökat säkerhetsarbete och minskat antal olyckor.
Vid intervjuer med aktörer som är verksamma inom det förebyggande arbetet gällande
kemikalieolyckor vid fasta anläggningar har följande förebyggande åtgärder identifierats:
- Lagar och föreskrifter
- Engagerad företagsledning
- Tydliga krav från regelverk samt regelförenkling vilket ger bättre underlag för
egenkontroll
- Regelbundna möten mellan MSB och olika branschorganisationer
- Tillsynsvägledning från MSB till operativa tillsynsorgan
- Information samt kunskapsåterföring från olyckor
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Dialog mellan företag och andra aktörer såsom tillsynsmyndighet och intilliggande
verksamhet
Utbildning
En god fysisk planering, dvs. tillräckliga avstånd mellan verksamheter som hanterar
kemikalier och skyddsvärd miljö samt tätbebyggelse
Anläggningens utformning
Uppföljning av tillsyn

Vid transport av farligt gods har följande förebyggande åtgärder identifierats under
intervjustudien:
- Lagar och föreskrifter
- Säkerhetsrådgivare (lagkrav)
- Den fysiska samhällsplaneringen så att risker undviks från början
- Utbildning
- Kunskapsåterföring från inträffade olyckor
- Samverkan och informationsmöten med samarbetspartnerns och andra berörda aktörer
- Branschsamverkan inklusive erfarenhetsutbyte
- Lokala trafikföreskrifter med begränsningar i genomfartstrafik för kemikalietransporter
(t.ex. i Stockholm)
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom mittvajerräcke
- Krav på transportentreprenörer genom t.ex. Safety & Quality Assessment System
- Krav på utländska entreprenörer som lossar hos företaget, t.ex. alkotest och språktest
- Lexikonet Transperanto
- Plast- & Kemiföretagens checklistor för lastning och lossningsrutiner
- Plast- & Kemiföretagens och TYA18s guide till hur en säker lastnings- och
lossningsplats organiseras
Som nämnts ovan är en åtgärd som vidtagits, förbud mot genomfartstransporter av särskilt
farliga ämnen genom centrala Stockholm. Vissa stora transportleder är dock undantagna från
förbudet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010).
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder är en av de identifierade åtgärderna för att förhindra olyckor
och denna typ av åtgärder står Trafikverket för idag. Genom att höja säkerheten på vägarna
kan antalet transportolyckor med farligt gods (som ofta inleds som en ren trafikolycka)
minskas.
Regelförenkling är nämnt i listan ovan som en av de förebyggande åtgärderna som
identifierats. De flesta föreskrifter grundar sig dock på EU-direktiv och innehållet är således
inget som Sverige kan förändra på egen hand. Det Sverige har mandat att göra är att förtydliga
otydliga skrivningar och ge ut handböcker för hur reglerna skall efterlevas. Idag utgör cirka 80
% av Sveriges lagar och föreskrifter implementering av internationell lagstiftning.

18

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportsektorn,
www.tya.se
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Vid en intervju med en branschorganisation beskrivs lagar och föreskrifter som viktiga för att
få en grundnivå på säkerhetsarbetet. Representanten beskriver hur regler ofta tillkommit efter
att en olycka redan har inträffat, d.v.s. lagstiftningen är ofta reaktiv. För att företag skall få en
hög nivå på egenkontrollen behöver de arbeta mer proaktivt och ligga före lagstiftningen.
Även en representant från MSB håller med om att lagstiftningen är reaktiv. Sevesodirektivet är
ett exempel på ett direktiv som är stiftat efter en händelse.
Följande åtgärder har, både genom litteratur- och intervjustudie, identifierats som de viktigaste
skadebegränsande åtgärderna vid en kemikalieolycka (de är listade utan inbördes
rangordning):
- Alarmering
- Utrymning
- Inrymning (när man uppmanar människor att stanna inomhus)
- Livräddning
- Avspärrning
- Räddningstjänsts insats inklusive brandsläckning
- Sanering (invallning, överpumpning, tätning)
- Försäkringsbranschens restvärdesräddning (RVR)
- Släckmedelscentralen (SMC)
- Kemiakuten
- Branschens experter
5.4. Viktiga åtgärder för att begränsa skador vid inträffade olyckor (enligt
intervjustudie)
De viktigaste skadebegränsande åtgärderna som samhället vidtagit för att begränsa effekterna
av kemikalieolyckor är enligt intervjustudien: insats av räddningstjänst, polis, sjukvård,
verksamhetsutövaren och restvärdesledare.
5.4.1. Räddningsinsats vid olycka

I lag 2003:778 om skydd mot olyckor (LSO) fastslås att kommunens räddningschef är
ansvarig räddningsledare (RL). Räddningschefen kan dock utse en annan räddningsledare
förutsett att denna uppfyller behörighetskraven. Vid omfattande räddningsinsatser kan
länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten.
Kommunen bekostar räddningstjänstens insats. Däremot är verksamhetsutövaren eller den som
orsakat olyckan ansvarig för att betala för en eventuell sanering. När det har uppstått en
miljöskada underrättar RL den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden alternativt
länsstyrelsen samt ägaren. Det är den kommunala nämnden alternativt länsstyrelsen som
bedömer hur stort saneringsbehovet är och när saneringen är avslutad. Med stöd i miljöbalken
kan de ställa krav på ägaren att bekosta provtagning och uppföljande undersökningar.
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Naturvårdsverket har gett ut en vägledning för efterbehandling och även tagit fram riktvärden
för 36 toxiska ämnen för att underlätta riskbedömningen av förorenad mark vid olika typer av
markanvändning (Räddningsverket, 2001).
Vid trafikolyckor genomför räddningstjänsten ibland saneringen genom att lägga ut
absorptionsmedel och sedan samla in detta. I sådana situationer är det väghållaren som betalar
räddningstjänstens merkostnader (Räddningsverket, 2001).
Räddningstjänstens ledningsförmåga är dimensionerad efter den risk- och hotbild som finns
inom kommunen. Lednings- och insatsförmågan beskrivs i kommunens handlingsprogram
som skall finnas enligt LSO.
Vid en intervju med representanter från ett brandförsvarsförbund i en storstadsregion beskrevs
insatsförmågan som god med två kemstationer inom förbundet. Alla bilar hade utrustning för
tätning och uppsamling av farliga ämnen. Det fanns även resurser för personsanering utöver
saneringsutrustning för den egna personalen.
MSB har även tilldelat Stockholm, Göteborg och Malmö material för extraordinära (Chemical
Biological Radiological, Nuclear and Explosive) CBRNE-händelser. Bedömningen har gjorts
att dessa regioner har en förhöjd riskbild för denna typ av händelser. Materialet innefattar
bland annat utrustning för personsanering och tekniska åtgärder. Övning av denna typ av
händelser görs i samverkan med räddningstjänsterna från de tre storstadsregionerna samt
Polisen, Tullverket, sjukvården, Kustbevakningen och Försvarsmakten.
En av de förändringar som LSO har inneburit är ett tydligt krav på kommuner att samverka
kring det förebyggande och begränsande arbetet kring olyckor. De flesta kommunala
räddningstjänster har en rad avtal och samverkansavtal med olika aktörer om hjälp vid en
räddningstjänstinsats. Räddningstjänsten Syd har till exempel följande avtal med andra
aktörer:
- Avtal om sanering av vägbana med Transportstyrelsen (f.d. Vägverket) samt med två
kommuner
- Avtal om automatlarm med enskilda verksamhetsutövare
- Avtal om assistans med sjukvård med Kamber region Skåne
- Avtal om Restvärdesräddning med Svenska Brandskyddsföreningen
- Avtal om organtransport med region Skåne
- Avtal med SOS Alarm AB
- Avtal om regional kemberedskap med kommunförbundet i Skåne
- Avtal om regionalt ledningsstöd med kommunförbundet i Skåne
- Avtal om sanering med Trafikverket
- Avtal med Köpenhamns brandväsen
- Gemensam räddningsorganisation med Malmö och Sturup
- Internationella insatser MSB
- Tillgång till statlig saneringsutrustning MSB
- Gemensam räddningstjänst Öresundsbron
- Gemensam räddningschefsberedskap i område Syd
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Avtal med Släckmedelscentralen om storskalig släckutrustning
Gränslös samverkan för räddningstjänsterna i Skåne för att kunna genomföra insatser
utan hänsyn till kommungränser
Överenskommelse med polismyndigheten i Skåne om sanering av piketstyrka och
bombgrupp vid polisinsats

Räddningstjänstens uthållighet och förmåga att hantera parallella händelser benämns
robusthet.
Beredskapen inför en omfattande kemikalieolycka under en längre tid beskrivs som
otillräcklig i en intervju med representanter från en kommunal räddningstjänst. Enskilda
räddningstjänsters brist på robusthet behöver dock inte innebära någon ökad risk beroende på
de avtal som finns om regional samverkan vid händelser med omfattande konsekvenser. Vid
mycket omfattande händelser kan även en nationell samverkan ske.
De vanligaste praktiska åtgärderna som räddningstjänsten vidtog under 2008 var sorption
(57%), uppsamling i behållare (12%) och invallning (9%). Andra åtgärder som vidtogs under
2008 var bland annat utläggning av länsor, tätning av läckage, indikering samt överpumpning.
Åtgärden utspädning har bedömts som olämplig ur miljösynpunkt men användes vid 2% av
tillbuden på grund av ogynnsamma förhållanden (MSB, 2008).
En expert angav de tre viktigaste tekniska åtgärderna som räddningstjänsten genomför, som
invallning, tätning och överpumpning. Dessa tekniska åtgärder uppfattades dock vara av
underordnad betydelse i förhållande till livräddning och avspärrning.
Inom det aktuella område som räddningstjänsten ansvarar för finns åtgärder i händelse av en
omfattande kemikalieolycka som man inte har resurser att hantera. Detta behöver dock inte
innebära en ökad risk eftersom räddningstjänsten i fråga har en rad samverkansavtal om
resursstöd. Räddningstjänstens representanter anser inte att kostnaden för de resurser som
fattas är rimlig i förhållande till den minskade risken som resurserna skulle innebära.
Omfattande kemikalieolyckor är mycket ovanliga i Sverige.
Ett sätt att mäta effekterna av räddningstjänstens åtgärder är att undersöka hur ofta de
genomfört livräddning eller förhindrat omfattande respektive mindre omfattande utsläpp av
farliga ämnen i vätskeform i känslig miljö. Vid antagandet att livräddningen räddat de antal liv
som stod på spel och att miljöskada förhindrats kan dessa parametrar ligga till grund för en
ekonomisk bedömning av åtgärdernas effekter. Vid uppskattningsvis 10–20 händelser varje år
sker utsläpp som innebär en risk för kontaminering av yt- och grundvatten (Räddningsverket,
2008).
5.4.2. Polis

Polisens uppgifter vid en kemikalieolycka, förutom att samverka med den kommunala
räddningstjänsten och sjukvården, är att spärra av det område som räddningsledaren (RL)
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bedömer lämpligt samt att genomföra en evakuering om nödvändigt. Det ingår även i polisens
uppgifter att avvärja hot och registrera drabbade.
Det som kan begränsa polisens insats är tillgång till personlig skyddsutrustning och tillgång
till personal. Vid en större kemikalieolycka som inträffade år 2005 vid Kemiras anläggning i
Skåne begränsades polisens möjlighet att spärra av området på grund av personalbrist (Statens
haverikommission, 2008).
Polisen har utöver detta en viktig uppgift i att utreda huruvida ett brott har begåtts i samband
med en inträffad olycka. Det kan röra sig om avsiktliga gärningar som leder till
kemikalieutsläpp, men även oaktsamhetsbrott, miljöbrott och brott mot
arbetsmiljölagstiftningen.
5.4.3. Sjukvård

Sjukvårdens speciella beredskap för kemikaliolyckor innebär främst att tillhandahålla
specialistläkare och åtgärder för personsanering.
Vid en kemikalieolycka krävs en speciell typ av sjukvårdsinsats med andra resurser än vid en
mer vanligt förekommande olycka. Vid en kemikalieolycka kan det under den inledande
räddningsinsatsen vara brist på sjukvårdare i personlig skyddsutrustning som kan ge
luftvägsvård till personer som inte är sanerade. Vid en olycka med många skadade kan det
även uppstå brist på utrustning och personal för att ge avancerad andningsvård. Det kan även
finnas begränsad tillgång till motgift. Kunskap om var sådana resurser finns är viktig.
Kontaminerade personer skall inte transporteras i vanliga ambulanser, ambulanserna måste i så
fall saneras och då kan brist på transporter uppstå (Socialstyrelsen, 2009).
Socialstyrelsen har även tre nationella lager med bland annat antidoter mot nervgas. Det finns
även en mobil enhet som kan förflyttas till platser där en ökad hotbild finns, till exempel vid
internationella stormöten.
Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för olyckor med farliga ämnen. De ansvarar för
utvecklingen av saneringsmetoder, saneringsenheter och utbildning och har även en
Tjänsteman i beredskap (TiB) som kan kontaktas via SOS Alarm. Socialstyrelsen har även en
medicinsk expertgrupp (C-MeG) med bland annat läkare och toxikologer som fungerar som
rådgivare och kan kontaktas via TiB. Kunskapscentrum för katastroftoxikologi är placerat på
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och är ett nationellt kunskapscentrum.
Giftinformationscentralen är en underleverantör till FOI.
Erfarenheter från svaveldioxidutsläpp vid Holmens pappersbruk 1995 visar på vikten av rätt
skyddsutrustning samt att sanering kan ske på plats. Under olyckan transporterades personer
som ej sanerats i ambulans till sjukhus vilket ledde till att två ambulanssjukvårdare som
befunnit sig i ambulansen fick vård för andningsbesvär under 36 timmar. Även två brandmän
blev drabbade under räddningsinsatsen och fick sjukvård (Socialstyrelsen, 2009).
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5.4.4. Restvärdesräddning och restvärdesledare

Försäkringsbranschens Restvärdesräddning eller RVR-tjänsten som den också kallas är ett
dotterbolag till brandskyddsföreningen och genomför mer än 1000 uppdrag per år (se även
5.2.3 Samarbete och samverkan). RVR har avtal med samtliga räddningstjänster i landet.
Restvärdesledare (RVL) är brandbefäl med specialutbildning som kallas till platsen av SOS
Alarm.
RVR-tjänsten arbetar åt försäkringsbolag och myndigheter och har fullmakt att agera vid akuta
situationer och bland annat rekvirera entreprenörer för att hjälpa till. Generellt gäller att ett
uppdrag pågår i maximalt 48 timmar och efter denna tid krävs en särskild beställning.
RVL kan bland annat utföra kloridmätningar för bedömning av saneringsbehov och sköter
även samordning av arbete som inte rör räddningstjänstens insats. Det finns två former av
insatser, akut restvärdesskydd och fortsatt restvärdesskydd. Definitionen av det akuta
restvärdesskyddet är brand- och/eller vattenskada i byggnader. Övriga skador anses vara
fortsatt restvärdesskydd. Fortsatt restvärdesskydd skall anmälas till SOS Alarm som då
kontaktar aktuellt försäkringsbolag som, i sin tur, meddelar om insatsen skall genomföras.
Fortsatt restvärdesskydd är en affärsmässig handling som är konkurrensutsatt och kan således
genomföras av många olika entreprenörer.
5.4.5. Verksamhetsutövarens skadebegränsande åtgärder

Verksamhetsutövaren har enligt Sevesolagen en skyldighet att begränsa följderna för
människa och miljö vid en kemikalieolycka. Verksamhetsutövaren är även skyldig att följa de
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (26 kap 19§, huvudregeln om egenkontroll).
Vilken typ av skadebegränsande åtgärder som verksamhetsutövaren kan genomföra på egen
hand varierar mycket. Vid vissa mer storskaliga verksamheter har företagen egna
industribrandkårer. En Seveso-klassad anläggning med storskalig hantering av kemikalier av
den högre säkerhetsnivån har en beredskap med en egen insatsstyrka på fyra man dygnet runt.
De kan utföra en rad insatser utan assistans, bland annat livräddning och utläggning av länsor.
Anläggningen har även ett internt larmnummer där vakten har direktnummer till SOS Alarm.
De nybyggda byggnaderna på området har dessutom invallningar. Det finns även larm som
detekterar läckage över hela området, bland annat genom konduktivitetsmätare och gaslarm.
Vid en intervju med en representant från en oljehamn uppges de ha utrustning för att begränsa
mindre utsläpp både på land och i vatten. De har även avtal med en saneringsentreprenör som
kallas in vid spill som de inte kan ta hand om själva.
5.4.6. Transport på väg och järnväg

Det är ett krav att tankbilar har material för akut sanering vid läckage och spill. En av de stora
transportörerna av petroleumprodukter i Sverige anger att deras bilar har absorberingsmedel
för att suga upp spill samt hink och spade för att plocka upp medlet samt kärl att förvara spillet
i.
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För olyckor vid järnvägstransporter gäller att tågföraren ska rapportera olyckan till
Trafikverkets tågklarerare som i sin tur ser till att tågtrafiken på den aktuella sträckan stoppas
samt rapporterar till SOS Alarm. Vid en olycka kommer även personal från Trafikverket och
järnvägsföretaget till platsen för att utreda och dokumentera olyckan.
5.5. Övriga begränsande åtgärder
5.5.1. Släckmedelscentralen (SMC)

Släckmedelscentralen är en branschsamverkan som administreras av Svenska Petroleum och
Biodrivmedel Institutet (se även 5.2.3 Samarbete och samverkan). Den operativa
verksamheten sköts av den kommunala räddningstjänsten. Vid varje resursdepå finns det en
koordinator som ansvarar för utbildning och övning inom respektive region. En resursdepå
innefattar bland annat en dieseldriven pump med kapaciteten att pumpa 10 000 liter per minut,
skumvätska samt en skumkanon. I Sverige finns det idag cirka 200 specialutbildade brandmän
och ungefär 30 gruppchefer. Ett team består av fem brandmän och en gruppchef, beredskap
finns dygnet runt och grupperna skall vara på väg inom 30 minuter efter att larmet gått.
Syftet med SMC är att släcka cisternbränder på oljedepåer men SMC har även utnyttjats vid
stora bränder eller olyckor, bland annat vid en kemikalieolycka i Venezuela år 2000, en brand
i ett däcklager 2001 och en brand i ett batterilager samma år.
5.5.2. Kemiakuten

Kemiakuten är kemikalieindustrins nätverk för kemikalieolyckor. Kemiakuten har ett nätverk
med cirka 60 företag och får runt 10 samtal per år. Kemiakuten svarar i första hand på
medicinska frågor men kan även tillhandahålla information om kemikaliens egenskaper för att
till exempel hjälpa räddningstjänsten att välja släckskum eller saneringsmetod. Övriga frågor
kopplas till tjänsteman i beredskap (TiB) på MSB. Råd om sjukvårdsinsatsen kan även hämtas
ur MSB:s Integrerat Beslutsstöd (RIB). De medicinska råden har tagits fram av Socialstyrelsen
och Giftinformationscentralen. Andra viktiga informationskällor är Farligt gods kort,
Säkerhetsdatablad och Skyddsblad. Även Kemikalieinspektionens hemsida tillhandahåller
information om enskilda kemikalier.
5.5.3. Industrins experter

De största tillverkarna och användarna av ammoniak, klor, salpetersyra, natriumhydroxid,
kaliumhydroxid, saltsyra och svavelsyra har tecknat ett samverkansavtal med MSB. Avtalet
innebär att de sex företagen tillhandahåller rådgivning och rycker även ut till olycksplatser
med saneringsutrustning. Detta för att räddningstjänsten skall slippa bygga upp kompetens
som redan finns hos kemikalieföretagen.
MSB:s del i avtalet går ut på att varje år hålla en tvådagarskurs där teori och praktik om
ämnens egenskaper varvas. Räddningstjänsten deltar i kursen vilken vanligtvis har 50 till 60
deltagare.
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6. Deponering
I detta kapitel beskrivs åtgärder som vidtagits för att förebygga och begränsa olyckor i
samband med aktiviteter på avfallsanläggningar som innefattar deponering. Beskrivningen
grundar sig på litteraturstudier, intervjuer med personer från olika verksamhetsutövare och
länsstyrelser samt en enkätundersökning som beskrivs närmare i avsnitt 6.3.1.
Allmänt
Under år 2006 deponerades totalt 378 000 ton farligt avfall. Detta utgjordes till största delen
av avfall från förbränning, förorenad jord och avloppsslam från industrier. Samma år
deponerades 66 miljoner ton icke farligt avfall, varav 61,8 miljoner ton utgjordes av gruvavfall
(Naturvårdsverket, 2008).
Tillverkningsindustrin har minskat sin deponering av avfall. Till exempel har massa- och
pappersindustrin bantat deponeringen från 1,25 miljoner ton 1994 till 0,27 miljoner ton under
år 2006. Deponeringen från den övriga industrin följer samma mönster och har mer än
halverats sedan 1994. Av tillverkningsindustrins avfall deponeras en stor del på någon av
industrins egna anläggningar.

Figur 6-1. Ansvarsfördelning och behandlingsalternativ för olika typer av avfall

Under 2007 fanns det 140 aktiva deponier för kommunalt avfall i landet. Mängden avfall som
deponerades på dessa deponier uppgick 2007 till 2 miljoner ton, varav 190 000 ton utgjordes
av hushållsavfall (Avfall Sverige, 2008). Både antalet deponier och mängden deponerat avfall
har minskat kraftigt under de senaste tio till femton åren. 1994 fanns det ca 300 deponier och
totalt deponerades då ca 6 miljoner ton varav ca 1,4 miljoner ton hushållsavfall (Hedenstedt
och Rihm, 2004).
Vid en modern deponi bedrivs normalt en stor mängd aktiviteter förutom själva deponeringen.
Exempel på sådana aktiviteter är olika typer av sortering, lagring av utsorterade fraktioner,
krossning och siktning av olika avfall, mellanlagring och behandling av farligt avfall och
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mottagning och mellanlagring av material som sorterats vid källan Figur 6–1). I själva verket
utgör deponeringen bara en mindre del verksamheten vid en deponeringsanläggning. Med en
deponi menas i strikt bemärkelse bara den plats där avfall lagts upp (kapitel 2), men ofta
används termen om en avfallsanläggning som innefattar både deponering och övrig
avfallsbehandling.
Den här rapporten behandlar både olyckor på deponier och vid verksamheter i anslutning till
deponier. I princip behandlas olyckor som inträffar ”innanför staketet” till en
avfallsanläggning som innefattar deponering. Tonvikten har lagts på olyckor som medför
insatser från räddningstjänsten.
6.1. Identifierade åtgärder för att förebygga olyckor
Aktuella åtgärder har grupperats under rubrikerna Lagstiftning, Organisation och
ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer, Samarbete och samverkan, Forskning och
utveckling, Kunskapsåterföring och dokumentation, Utbildning och övning samt
Investeringar.
6.1.1. Lagstiftning

Det ursprungliga syftet med avfallslagstiftningen var att råda bot mot sjukdomar och andra
sanitära olägenheter. Allt eftersom samhället har utvecklats har nya motiv tillkommit, såsom
att skydda miljön och att åstadkomma en infrastruktur för att ta omhand avfall som annars kan
ge upphov till olyckor eller annan skada. Som en sista länk i infrastrukturen ligger deponin.
Den är ibland det bästa alternativet för att ta hand om avfallet, men får i många fall vara den
lösning som måste tillgripas i brist på bättre alternativ.
Avfall kan utgöras av alla typer av produkter, material eller ämnen. För många produkter
material och ämnen finns speciell lagstiftning, t.ex. kemikalielagstiftningen. Sådan lagstiftning
gäller givetvis även efter det att en produkt, ett material eller ett ämne blivit ett avfall, men
berörs inte här. Den lagstiftning som har en direkt koppling till avfallsbegreppet eller har en
speciell betydelse för anläggandet, driften eller tillsynen av en deponeringsanläggning
redovisas i avsnitt 4.3.
6.1.2. Organisation och ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer

Följande aktörer har identifierats: EU, Riksdag och regering, Avfallsinnehavare, Producenter,
Kommuner, Utövare av deponeringsverksamhet, Länsstyrelser, Branschföreningen Avfall
Sverige, Försäkringsbolag, Naturvårdsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
EU
EU kan besluta om gemensam lagstiftning för EU:s medlemsländer genom förordningar eller
direktiv. Förordningar införs ordagrant i den svenska lagstiftningen. Direktiv skall
implementeras i den svenska lagstiftningen. Bestämmelserna kan i viss mån modifieras för att
passa svenska förhållanden så länge syftet med bestämmelserna kan uppnås. I många fall
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anger EU-direktiven minimikrav och medlemsländerna kan, om de så önskar, införa strängare
bestämmelser. Exempel på en EU-förordning som införts är förordningen om långlivade
organiska föroreningar. Exempel på direktiv från EU är direktivet om deponering av avfall
som införts i den svenska förordningen om deponering av avfall. För närvarande håller EU:s
direktiv om avfall 2008/98/EG, som ersätter tidigare direktiv, på att implementeras i den
svenska lagstiftningen.
Riksdag och regering
Ytterst är det naturligtvis riksdagen som styr avfallsverksamheterna genom lagstiftning. Ofta
delegerar riksdagen till regeringen, eller myndigheter som regeringen bestämmer, att utfärda
bestämmelser.
Avfallsinnehavare
Vilka som har ansvaret för avfallshanteringen framgår av miljöbalkens 15 kap. Huvudregeln
är att den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt.
Producenter
I enlighet med miljöbalken 15 kap. 6 § har regeringen bestämt att producenter skall se till att
vissa avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt
som kan krävas för hälso- och miljömässigt god avfallshantering (producentansvar).
Kommuner
Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär att varje kommun skall svara för att
hushållsavfall, som inte omfattas av producentansvar, skall transporteras till en
behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa
och miljön som enskilda intressen och att det återvinns eller bortskaffas. Bestämmelser om hur
detta skall genomföras rent praktiskt finns i kommunernas renhållningsordningar.
Kommunen ansvarar även för räddningstjänsten inom kommunen.
Kommunen utövar tillsyn av efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor och föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen inom kommunens område.
Utövare av deponeringsverksamhet
Det finns såväl privata som kommunala verksamhetsutövare, som naturligtvis måste följa
gällande lagstiftning. Kommunal verksamhet kan bedrivas i förvaltningsform, men vanligare
är att verksamheten bedrivs i bolagsform. Bolaget kan ägas av en eller flera kommuner.
Kommunala bolag har vanligen uppgiften att ombesörja att de åtgärder vidtas som den
kommunala renhållningsskyldigheten innebär. Därutöver bedriver bolagen vanligen viss
affärsmässig verksamhet.
Länsstyrelser
Länsstyrelsen har ansvar för den operativa tillsynen över miljöfarliga verksamheter som
omfattas av tillståndsplikt enligt bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
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och hälsoskydd. Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen av sådana verksamheter, om kommunfullmäktige har gjort framställning om det.
Länsstyrelsen har ansvar för den operativa tillsynen i frågor om farligt avfall, för
gränsöverskridande transporter av avfall och för frågor om skydd av den yttre miljön som rör
avfall och producentansvar.
Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen om
skydd mot olyckor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inom länet.
Avfall Sverige
Avfall Sverige är en branschorganisation vars medlemmar utgörs av kommuner och
kommunala avfallsbolag. Andra intressenter som leverantörer, konsulter och privata
avfallsföretag kan bli associerade medlemmar. Avfall Sveriges uppdrag är att tillvarata
medlemmarnas intressen inom avfallshantering, som omfattar bland annat sortering,
insamling, återvinning och bortskaffande av avfall, samt frågor om administration, ekonomi,
information, planering, utbildning och utveckling. Avfall Sverige har en särskild arbetsgrupp
för deponering och anordnar varje år ett antal kurstillfällen om deponering.
Försäkringsbolag
Både byggnader, maskiner och avfallslager kan vara försäkrade. Försäkringsbolagen kan ställa
krav på eller ingå överenskommelser om hur brandskyddet skall vara utformat i samband med
att försäkringspremien fastställs. Detta kan t.ex. göras i samband med att personal från ett
försäkringsbolag gör besök på plats för att inspektera förhållandena.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har den centrala tillsynen över deponier och svarar för tillsynsvägledning till
övriga tillsynsmyndigheter. Naturvårdsverket ger på regeringens uppdrag även ut författningar
(Naturvårdsverkets författningssamling), t.ex. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om
hantering av brännbart och organiskt material och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar
för deponering av avfall. Naturvårdsverket ger även ut allmänna råd och handböcker, t.ex.
Handbok 2004:2 med allmänna råd till förordningen om deponering av avfall.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Enligt förordning (2008:1002) med instruktion för MSB skall myndigheten ha ansvar för
frågor om skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte
någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka
eller en kris.
I myndighetens uppgifter ingår bland annat att
- utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor
- arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och
hantera olyckor
- bidra till att minska konsekvenser av olyckor
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se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens
ansvarsområde
samordna och utveckla verksamheten inom räddningstjänsten och när det gäller
olycks- och skadeförebyggande åtgärder
samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det gäller att motverka olycksfall
som leder till personskador
verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas
utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser
där farliga ämnen ingår
ha ansvar för uppgifter inom områdena brandfarliga och explosiva varor, transporter på
land av farligt gods samt åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
se till att ledningsmetoder, stödsystem och materiel för räddningstjänst och
krishantering utvecklas och tillhandahålls
ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor
kunna göra en samlad bedömning av olycksutvecklingen och det säkerhetsarbete som
är kopplat till denna
se till att erfarenheter tas till vara från inträffade olyckor
beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot
olyckor
tillsammans med andra berörda aktörer, verka för att skapa en sammanhållen
information om skydd mot olyckor.

MSB utövar den centrala tillsynen av efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor.
6.1.3. Samarbete och samverkan

Samverkan mellan olika verksamhetsutövare bedrivs framför allt inom Avfall Sverige och
dess arbetsgrupp för deponering. Naturvårdsverket och länsstyrelser samverkar t.ex. genom så
kallade handläggarträffar. Kontakter mellan olika grupper av aktörer förekommer givetvis,
men kontakterna är inte kanaliserade till särskilda samarbetsorgan eller formaliserade på något
annat sätt.
6.1.4. Gränssnitt mellan olika regelverk och mellan olika aktiviteter

Både miljöbalken, avfallslagstiftningen som stiftats med stöd av balken, och lagstiftningen om
skydd mot olyckor syftar till att minska skador på människors hälsa eller på miljön.
Avfallslagstiftningen säkerställer att det finns en infrastruktur som minskar riskerna i ett kort
tidsperspektiv genom insamling och behandling, och i ett långt tidsperspektiv genom
bortskaffning (deponering) på ett så säkert sätt som möjligt. En deponeringsanläggnings syfte
är således att minska riskerna för skador på hälsa och miljö, även om många, speciellt
närboende, uppfattar att anläggningen ökar riskerna. Verksamheten präglas av ett kortsiktigt
och långsiktigt (tusenårsperspektiv) risktänkande, vilket kommer till uttryck bland annat vid
tillståndsprövning (lokalisering, villkor för driften, etc.) och vid tillsyn. Lagstiftningen om
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skydd mot olyckor har främst ett jämförelsevis mera kortsiktigt perspektiv och skall dessutom
ge rimligt skydd mot egendomsskador.
Både aktiviteter som utförs med anledning av avfallslagstiftningen (inklusive deponering) och
med anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor kan därför sägas utgöra delar av
samhällets säkerhetsarbete i vid mening. Åtgärder som görs i ett långsiktigt perspektiv, t.ex.
att upphöra med, eller i varje fall kraftigt minska, deponeringen av organiskt material för att
minska utläckage av föroreningar, kommer också att medföra färre svårsläckta djupbränder i
avfall. Åtgärder som görs kortsiktigt för att minska antalet bränder kommer att få långsiktiga
effekter, t.ex. genom att förekomsten av dioxiner i naturen blir mindre. Frågan är hur sådana
sekundära effekter kan mätas och värderas. Särskilt svårt är det med åtgärder vars effekter
kanske inte visar sig förrän efter mycket lång tid.
6.1.5. Forskning och utveckling

Här refereras kortfattat ett antal FoU-rapporter som helt eller delvis behandlar bränder på
deponier.
Bränder i lagrat avfall avsett för förbränning – inverkande faktorer
Branschföreningen Avfall Sverige (tidigare Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF)
uppmärksammade tidigt risken för bränder i lagrat avfall avsett för förbränning. Forskning och
praktiska försök har visat att samverkande faktorer är: (Norström och Andersson, 2000)
- Fysikaliska processer medför fuktvandring och kondensering på kallare ytor.
Temperaturhöjningen sker också genom adsorption av fukt på torra ytor. Dessa
processer dominerar vid temperaturer mellan 0 och 20°C.
- Biologiska processer avser mikroorganismers nedbrytning av avfallet. Dessa processer
har störst betydelse i temperaturområdet 20–60°C varefter den biologiska
nedbrytningen upphör. Viss biologisk aktivitet kan pågå upp till 80°C.
Mikroorganismerna kan vara både anaeroba och aeroba. Den aeroba nedbrytningen ger
den största värmegenereringen.
- De kemiska processerna är beroende av att de biologiska processerna höjt avfallets
temperatur till mellan 40 och 50°C. Kemiska processer är dominerande när
temperaturen överstiger 60°C. Till den kemiska nedbrytningen hör främst pyrolys av
organiskt material och oxidation av cellulosa. De kemiska processerna kan höja
temperaturen till över 100°C och stor risk för självantändning uppstår där
förutsättningar för pyrolys finns samtidigt som andra betingelser för självantändning.
Faktorer som visat sig öka risken för självantändning och som således bör undvikas är:
- Variationer i permeabilitet. Erfarenheter visar att brand ofta har uppkommit i
gränsskiktet mellan hårt packat avfall och mindre packat avfall där syretillgången är
större.
- Skrymmande fraktioner som lastpallar m.m. i ett i övrigt väl kompakterat lager.
- Löst upplagda lager. I sådana finns risk att sättningar genom yttre påverkan eller
genom aerob nedbrytning i högen medför att aeroba och anaeroba zoner kommer i
kontakt med varandra.
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Bristfälligt kompakterade sidoytor. För kompakterade lager och deponier är risken stor
att sidoytorna, som är mest utsatta för vindpåverkan, har bristfällig kompaktering. Det
ger upphov till tillförsel av syre i randområden där temperaturen kan vara hög.
Förekomst av metaller eftersom dessa kan vara katalyserande för tändning om de
övriga förutsättningarna som syretillgång och temperatur finns.
Närvaro av organiskt lätt nedbrytbart material såsom mat- och trädgårdsavfall eftersom
det ökar den självgenererande temperaturstegringen. En hög fukthalt är en
förutsättning för kraftig temperaturhöjning.
Stora höjder på upplagda högar. Stackhöjder på max 3–5 m vid kompakterade lager
rekommenderas. Vid högre höjder sker en självkompaktering vilket ger upphov till en
hårt kompakterad undre del och en lösare övre del med permeabilitetsskillnader som
följd. Värmen från de anaeroba nedre delarna transporteras tillsammans med fukten
uppåt i avfallet där syretillgången kan vara god. I dessa lager är självantändning vanlig.

Bränder i avfall och vid förbränningsanläggningar – sammanställning, orsaker, åtgärdsförslag
En sammanställning av bränder i avfall och vid förbränningsanläggningar har utförts av
Hedenstedt (2003). Sammanställningen gäller bränder som inträffat under 2002.
Sammanställningen gjordes dels med utgångspunkt från en enkät, dels med utgångspunkt från
telefonintervjuer. Enkäten skickades till de 197 deponier för kommunalt avfall som 2001
deponerade mer än 50 ton avfall. Svarsfrekvensen var 93 %. Totalt förekom 69 bränder vid 49
olika anläggningar. Totalt brann ca 7000 ton up. De flesta bränderna var små. 49 av bränderna
omfattade mindre än 10 ton vardera. Två bränder var större än 1000 ton. De flesta bränderna
(36 st) utgjordes av ytbrand på deponin, men dessa var i regel små och kunde snabbt släckas.
De största bränderna skedde i olika lagrade fraktioner av trä, papper och plast (ca 2700 ton),
Grovavfall (ca 2000 ton) och industri och byggavfall (ca 1800 ton).
Den främsta brandorsaken uppges vara självantändning (26 bränder). Glödande eller varmt
inkommande avfall uppges som orsak till 12 bränder. I nio fall misstänks orsaken ha samband
med att obehöriga vistats på deponin och dessa kan ha orsakat brand genom rökning eller
liknande eller ha anlagt brand. I några fall misstänks branden uppkommit genom gnistbildning
från arbetsfordon eller i samband med deponigas. I 17 fall uppgavs brandorsaken vara okänd.
Gemensamt för de största bränderna var att de inträffat utanför arbetstid och att det därför tog
lång tid innan de upptäcktes.
Åtgärder som föreslagits för att minska brandriskerna är t.ex. att utöka övervakningen av
deponierna, deponera och lagra i mindre celler, regelbundet täcka tippsåret, övervaka bättre
och särdeponera askor eller andra avfall som kan vara varma.
Bränder på deponier – emissioner till luft
Bränder på deponier ger emissioner till luft av t.ex. dioxiner, PCB och PAH. Dioxin, PCB och
PAH är samlingsnamn för en mängd olika variationer av molekyler som har liknande
sammansättning men kan vara olika giftiga. För att få ett samlat mått på toxiciteten använder
man omräkningsfaktorer, Toxic Equivalency Factors (TEFs), för att räkna om
koncentrationerna till ekvivalenter av den giftigaste molekylen, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-
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dioxin (TCDD). Vanligen används de omräkningsfaktorer som tagits fram av WHO (WHOTEQ), men ibland anges även värden enligt en äldre internationell standard (I-TEQ).
Utsläppen av dioxiner till luft på grund av bränder på deponier har för 1993 uppskattats till
mellan 2,8 och 30 g TEQ/år och för 2004 till mellan 0,4 och 65 TEQ/år (Naturvårdsverket,
2005). I samma källa redovisas också beräkningsresultat med utgångspunkt från mätningar
från förbränningsförsök utförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Dessa
beräkningar ger 0,4–10 g I-TEQ. Resultaten kan jämföras med emissionerna från
avfallsförbränning som uppskattats till 2 g TEQ för 1993 och 1,1 g TEQ för 2004 eller med
emissionerna från metallverk och gjuterier som uppskattats till 5 respektive 5,6 till 10,3 g
TEQ/år.
Brandförsök med hushållsavfall – analyser av brandgaser och släckvatten
Analyser av brandgaser och släckvatten i samband med brandförsök med hushållsavfall har
utförts vid SP (Lönnermark, 2004). Utbyten (yields) från avbrunnen massa har uppmätts till
mellan 0,019 och 0,45 ng/g TCDD-ekvivalenter. I-TEQ för dioxiner, mellan 0,001 och 0,062
ng/g WHO-TEQ för PCB och mellan 0,035 och 0,71 mg/g för summa PAH.
Brand i avfall – emissioner av toxiska ämnen
En litteratursammanställning om emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall
har utförts av Blom och Geo (2004). Sammanlagt 21 publikationer från olika delar av världen
finns redovisade. Publikationerna omfattar storskaliga experiment på hushållsavfall (5 st),
småskaliga experiment (5 st), mätningar (3 st), sammanställningar (3 st) samt experiment och
mätningar på relaterade avfallsslag (5 st).
Brand i balat avfall – erfarenheter och åtgärdsförslag
Lagring av avfall i avvaktan på förbränning förekommer på många deponier. Ofta är avfallet
balat, bland annat för att minska risken för brand. Erfarenheter från en brand i balat avfall har
sammanställts av Hogland m.fl. (2006). Branden började i löst lagrat avfall och spred sig
snabbt till det balade avfallet. Totalt lagrades ca 12000 ton avfall. Branden blev häftig med
upp till 40 meter höga lågor. Släckningsinsatser kunde inte genomföras då strålningsvärmen
var för stark, utan avfallslagret fick brinna ned under kontrollerade former. Rapporten anger
följande åtgärder för att minska riskerna vid brand:
- larma snabbt
- undvik att lagra för mycket avfall, blockera infarter mm
- installera bra brandvarningssystem
- förvara löst lagrat avfall i små mängder och på betryggande avstånd från balat bränsle
- lokalisera ballager lämpligt i förhållande till byggnader, gräsytor eller andra platser där
eldhärdar initialt kan uppstå
- hägna in för att stänga ute pyromaner, barn m.fl.
- släck hellre med våt jordblandning än med vattenkanon
- bygg brandgator i ballager
- ge genomtänkt information till allmänheten
- utarbeta planer och informera personalen om vilka åtgärder som skall vidtas vid brand.
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Miljöbelastning vid bränder – rökgaser och släckvattenanalys
Blomqvist m.fl. (2004) har undersökt miljöbelastningen vid bränder och andra olyckor. En av
slutsatserna är att PAH-ämnen kan vara ett stort problem och visa sig vara av större betydelse
än dioxiner. Detta beror självklart på vilken typ av hot man pratar om. PAH-ämnen har
betydligt kortare nedbrytningstid än dioxiner och utgör därmed ett akut hot, medan dioxiner i
stället är biologiskt ackumulerbart. PAH bildas i stort sett i alla bränder i olika mängder, men
är trots det inte speciellt utrett och kanske borde få större intresse.
Den rökgasprovtagning med kvartssand som utförts ifrågasattes, men analyser av släckvattnet
visade att detta var allvarligt förorenat av VOC- eller sVOC-ämnen vid den övervägande delen
av bränderna. De grupper av ämnen som oftast har förekommit i allvarliga halter i släckvattnet
är alifatiska kolväten, fenol, metylerade fenoler samt metylerad bensen.
Bromerade flamskyddsmedel fanns i släckvatten framför allt i bränderna från elektronikskrot.
En annan slutsats är att analyserna påvisade förekomst av metaller och flera metaller i mycket
stora halter.
Utsläpp från avfallsbränder – miljöpåverkan
I rapporten ”Utsläpp från olyckor. Påverkan på möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen
Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet” (Räddningsverket, 2007) redovisas en relativt
omfattande analys av avfallsbränder. Huvuddragen av analysen återges nedan.
De föroreningar som mest förknippats med avfallsförbränning är dioxiner. Åtgärder i
avfallsförbränningsanläggningarna har dock reducerat utsläppen till luft markant sedan 80talet trots en utbyggnad av avfallsförbränningen. I och med att brännbart och organiskt avfall
inte längre får deponeras ökar mängden avfall som mellanlagras. Detta gäller speciellt i
Sverige där behovet av energi är kraftigt säsongsrelaterat. Mellanlagren och deponierna samlar
stora mängder föroreningar och miljögifter på en begränsad yta. Ett flertal bränder inträffar
varje år i mellanlager och deponier. Bränderna är svårsläckta och de kan i vissa fall pågå i
flera veckor. Branschen och några länsstyrelser har också uppmärksammat att bränderna i
mellanlager för avfall ökar, medan bränderna i deponier minskar. Detta kan bl.a. bero på den
stora mellanlagring av bl.a. träavfall, brännbart avfall som sker under sommaren när
avfallsförbränningsanläggningarna inte tar emot avfall utan detta måste lagras. Lagringen
genomförs inte heller alltid på ett brandsäkert sätt.
Förbränningsförhållandena i bränderna är dåliga och oftast sker en ofullständig förbränning
vilket ger stora utsläpp av bl.a. dioxiner. Okontrollerad och ofrivillig brand i avfall kan vara en
av de största källorna till bildning av dioxiner (Naturvårdsverket, 2005). I äldre deponier finns
dessutom ofta stora mängder av giftiga ämnen som i dag hanteras med betydligt större
försiktighet, till exempel tungmetaller som kvicksilver och kadmium. Hur stor miljöpåverkan
blir från en deponibrand beror bl.a. av den omgivande miljöns känslighet, konstruerade
skyddsåtgärder, förbränningens effektivitet och avfallets egenskaper.
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Bränder på avfallsupplag – statistik och insatsrapportering
Det finns två större studier på hur mycket avfall som brunnit i Sverige till följd av oönskade
bränder för ett visst år. Dessa har genomförts som enkätundersökningar. Den första studien
genomfördes 1992 och avser omfattning av bränder på avfallsupplag 1988/1989 (Bergström
och Björner, 1992). Den andra undersökningen genomfördes 2003 och avsåg bränder i avfall
år 2002 (Hedenstedt, 2003).
Enligt undersökningarna brann 25 000 ton avfall år1988/89 och 7 000 ton år 2002. Det bör
betonas att det kan vara svårt att bedöma i vilken grad de uppskattade avfallsmängderna är
förbrända. Man kan utgå ifrån att det i regel handlar om en mängd avfall som i olika grader
har varit involverad i förbränningsprocessen.
Den insatsrapportering som räddningstjänsten gör ger inte svar på vilka mängder eller vilken
typ av material som brunnit. Den ger dock information om hur länge räddningstjänstens insats
pågått. År 1996–2004 fanns inte soptipp/deponi med som brandobjekt på blanketten för
insatsrapporteringen. Denna uppgift tillkom i den nya insatsrapporten 2005. Vid sökning i
insatsrapportens fritext, där en beskrivning av olyckan görs, har ett urval bränder på
soptippar/deponier för perioden 1996–2004 hittats. Detta urval motsvarar troligen inte alla
bränder på soptippar/deponier under perioden, eftersom många mindre bränder på
soptippar/deponier ofta släcks utan att räddningstjänsten tillkallats, men ger i alla fall en viss
indikation på omfattningen. Långvariga bränder återspeglas inte heller alltid i
insatsrapporteringen eftersom eftersläckningsarbetet ibland genomförs av tippens egen
personal med efterkontroll av räddningstjänsten.
Enligt insatsrapporteringen har mellan 25 och 70 insatstillfällen förekommit per år under
perioden 1996 till 2004. En till två insatser per år har varat längre än ett dygn, 5–15 längre än
5 timmar, ett 20-tal har varat mellan en och fem timmar och mellan 20 och 30 varat mindre än
en timma.
En jämförelse mellan resultatet från enkätstudien år 2002 (Hedenstedt, 2003) och
insatsstatistiken för samma år, visar att fördelningen mellan hur länge bränderna pågår är
någorlunda överensstämmande för de kortvariga bränderna. Uppgifterna från insatsstatistiken
underskattar, som förväntat, dock antalet bränder jämfört med resultatet av
enkätundersökningen. Insatsstatistiken verkar emellertid inte fånga upp avfallsbränder som
varar längre än ett dygn. Det skulle kunna medföra att en eventuell ökning av avfallsbränderna
inte återspeglas i insatsstatistiken. De allt större högarna avfall på mellanlagren ökar risken för
svåra och långvariga bränder. Den kommunala räddningstjänsten är ibland endast delvis
involverad i släckningsarbetet varför tiden för insatsen inte återspeglar brandens varaktighet
helt och hållet. Detta p.g.a. att man ofta använder tekniker som lämpning av avfallet och detta
sköts huvudsakligen av personalen vid avfallsanläggningen.
Eftersom tiden från larm till räddningstjänstens avslutande är det enda tillgängliga måttet i
insatsrapporten som kan visa på hur långvariga bränderna varit, har mängden brunnet material
för åren 1996–2004 uppskattats utifrån enkätstudien för år 2002 och uppgifter från
insatsrapporten. Inga uppskattningar har gjorts för 2005 eftersom förhållandena inte blir
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jämförbara i och med att den nya insatsrapporten infördes. Mängden brunnet material (7 000
ton) från enkätstudien har delats med antal timmar från insatsstatistiken (151 tim). Eftersom
tiden som avfallet brinner är större än tiden som räddningstjänsten tillbringar vid bränderna
bygger beräkningarna på antagandet att förhållandet mellan den verkliga brinntiden och tiden
från larmets inkommande till räddningstjänstens avslutande är någorlunda konstant mellan
åren. Med denna metod kommer emissionerna under ett år med ett stort antal stora bränder att
underskattas och ett år med få stora bränder kommer de istället att överskattas. Enligt dessa
beräkningar uppskattas att omfattningen av bränder under 1996–2004 i medeltal var ca 9 000
ton per år. Man kan nog utgå ifrån att dessa uppskattade avfallsmängder består av material av
olika förbränningsgrader, dvs. att det inte handlar om avfall som blivit fullständigt förbränt.
Avgörande för den totala årliga mängden brunnet avfall är förekomsten av enstaka stora
bränder (Hedenstedt, 2003). Av de 7 000 ton som brann 2002 uppgavs tre större bränder bidra
med 5000 ton.
En enkel analys av insatsrapporteringen från de bränder i soptippar/deponier som bedöms vara
av större omfattning visar att ungefär häften av bränderna uppstår utanför kontorstid. En stor
del av bränderna i deponier och mellanlager uppstår och utvecklas alltså troligtvis då ingen har
möjlighet att upptäcka dem.
Brand i elektronikavfall – omfattning
Elektriska och elektroniska produkter, både under användning och som avfall, innehåller
miljöfarligt material i mer eller mindre grad. Brand i produktionslokaler, försäljningsställen
eller avfallslager kan resultera i spridning av betydande mängder metaller och organiska
miljögifter. Större bränder innehållande elektriska och elektroniska produkter är dock inte
vanligt. Efter sökning i insatsstatistiken på ordet ”elektronik” och bortrensning av mindre
olyckor (elskåp, bilbränder etc.) kunde två större bränder under 1996–2005 återfinnas, den ena
i en produktionslokal och den andra i ett avfallslager. Ett antal mindre bränder i
källsorteringslokaler eller liknande har också förekommit.
Brand i batterilager – exempel
En stor brand som inträffade 2001 i ett batterilager i Landskrona får illustrera möjliga
konsekvenser vid brand i denna typ av verksamhet. I batterilagret fanns omkring 14 000 ton
kasserade batterier till en höjd av över 3 meter när branden utbröt. Till en början användes
stora mängder vatten för brandsläckningen. För att minska mängden släckvatten från havet
beslutades att istället återanvända släckvattnet som rann till industrins interna reningsverk. Det
interna reningsverket kunde dock inte klara av att rena allt det släckvatten som kom dit via
dagvattenledningarna. Vattnet blev anrikat av syra från batterierna och det återanvända
släckvattnet blev mer och mer surt (pH omkring 1,5). Det konstaterades att den släckeffekt
man eftersträvat inte hade uppnåtts och man började istället täcka över batterihögen med sand
och på så vis släcka branden. Efter omkring fem timmar kunde en avmattning av branden och
brandröken konstateras. Drygt två dygn efter att räddningsinsatsen påbörjats var branden
släckt. Den miljöpåverkan som branden ovan har inneburit går inte att bedöma annat än i
allmänna ordalag.
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Bränder i elektronikskrot – miljöpåverkan
En färsk studie på bränder i elektronikskrot visar att utsläppen av bromerade dioxiner och
furaner (PBDD/PBDF) var högre än för de klorerade motsvarigheterna (PCDD/PCDF),
antagligen eftersom elektronik i hög utsträckning har behandlats med bromerade
flamskyddsmedel. På partiklarna från bränderna dominerade metaller som zink, bly och
antimon men även koppar, krom och nickel hade höga halter. Den höga förekomsten av
antimon kan förklaras med att antimonoxid brukar användas flitigt som en synnergist till
bromerade flamskyddsmedel. Det finns med andra ord skäl för att anta att bränder i elektriska
och elektroniska produkter kan ge betydande miljöpåverkan, främst lokalt på kort sikt men
även i ett större och längre perspektiv eftersom lättflyktiga och långlivade organiska
miljögifter bildas. Även metaller kan spridas lång väg, särskilt bly och antimon, men här
kanske brändernas bidrag jämfört med andra källor är betydligt mindre än för dioxiner.
Brand i däcklager – exempel
En annan typ av brand, vilken har inträffat ett antal gånger både i Sverige och utomlands, är
brand i däcklager. Dessa bränder ger ifrån sig mycket rök och många olika typer av emissioner
på grund av dålig förbränning och är dessutom svårsläckta. Ett exempel på detta är en
omfattande brand i en gummiåtervinningsanläggning i Malmö 2001. I industribyggnaden samt
på tomten förvarades såväl gummidäck som stora upplag av gummiflis till en uppskattad
mängd av cirka 40 000–60 000 kubikmeter motsvarande 20 000–30 000 ton gummi. På grund
av tryckkärlsexplosioner (acetylen) samt det intensiva brandförloppet tvingades
räddningstjänsten genomföra en passiv insats med inriktning på begränsning och skydd mot
brandspridning under hela första dygnet. Efter analys av alternativa metoder övervägdes
släckmetoden att med hjälp av lastmaskiner lämpa brinnande gummimassor i hamnbassängen.
Miljöförvaltningen, länsstyrelsens miljöenhet och Malmö hamn godkände åtgärden.
Brandsläckning och lämpning pågick sammantaget i tre dygn.
Partiklarna i brandgaser från bränder i gummidäck har delvis ett annat metallinnehåll än
bränder i elektronik. Zink, nickel och krom dominerar men även bly och barium har höga
halter. När det gäller bränder i gummidäck kan pyrolysoljan som frigörs/bildas, utgöra ett stort
miljöproblem genom att den kan antändas och ge stora marknära utsläpp.
Hur förebygga och begränsa bränder i deponier, mellanlager och återvinningsanläggningar?
I en forskningsrapport från 2007 (Räddningsverket, 2007) föreslogs berörda myndigheter få
uppdraget att se över hur man på bästa sätt ska förebygga och begränsa bränder i deponier,
mellanlager och i återvinningsanläggningar för att minska de skadliga utsläppen från dessa
bränder.
Av beräkningarna i projektet framgår det att en stor potentiell källa till spridning av dioxiner
från bränder är från bränder i avfall. Av rapporten framgår att bränder i mellanlager kan
förstöra effekten av insamlingen och återvinningen. Det finns idag inga allmänna riktlinjer för
hur utsorterat brännbart avfall får hanteras med avseende på risken för brand. Både branschen
och tillsynsmyndigheterna efterfrågar verktyg för att minska riskerna. Såväl riktlinjer för
lagring av avfall med avseende på brandsäkerhet samt riktlinjer för hur man ska hantera
inträffade bränder behövs.
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Det bedömdes viktigt att ta fram eller förtydliga råd eller ge annan anvisning om brandskydd
för mellanlager för avfall (ex. miljöfarligt avfall, elektronikskrot, gummidäck m.m.)
Riktlinjerna bör exempelvis ge råd om hur stora avfallshögarna maximalt bör vara och hur de
bör placeras samt om åtgärder som kan minska risken för antändning. Forskning om hur man
på bästa sätt kan reducera miljöeffekterna vid bränder i mellanlager för avfall och återvunnet
materiel bedömdes också som mycket angeläget.
Brandsäkerhet i samband med lagring av biobränslen och avfall – kunskapsbrister
Lönnermark m.fl. (2008) har utfört en förstudie och tagit fram ett forskningsprogram
beträffande brandsäkerhet i samband med lagring av biobränslen och avfall. I rapporten
konstateras att en övergång från fossila bränslen till biobränslen inklusive avfallsbränslen
pågår, vilket bedöms leda till ökad lagring och därmed ökade risker för bränder. Flera exempel
på avfallsbränder redovisas, bland annat de som nämnts ovan. Inom brandsäkerhetsområdet
noteras följande huvudsakliga kunskapsbrister:
- Det saknas ”riskparametrar” för olika nya fasta avfall motsvarande de som finns för
traditionella bränslen i vätske- och gasform. Därför föreslås att mer kunskap tas fram
kring olika bränsletyper och deras karaktäristiska beteenden med avseende på brand.
Därmed kan man på sikt ta fram specifika parametrar som kan användas vid
riskbedömningar samt riktlinjer och rekommendationer för lagring, förebyggande
insatser, släckmetoder, etc.
- Statistik över lagring och bränder samt detaljinformation från olika bränder saknas. För
att lära av de erfarenheter som vunnits hittills genom inträffade bränder och incidenter
kommer en viktig del att vara att ta fram och analysera denna information.
- Nya bränslen och lagringsmetoder (t.ex. balning) ger förutsättningar för nya och
eventuellt större risker vad gäller antändning och spridning. Här krävs ny kunskap för
att kunna utföra korrekta riskbedömningar.
- Inträffade bränder har visat att släckning är ett mycket stort problem. Här behövs mer
kunskap för att kunna hjälpa både anläggningsägare och räddningstjänsten att hantera
uppkomna brandsituationer. Delvis kan det handla om att utveckla nya släcktekniker
med målsättning att både reducera den direkta skadan, upprätthålla en bränslekvalitet
på materialet som ej varit utsatt för direkt brand samt minimera påverkan på människor
och miljö.
- Bränder i lager av bilbränslen och avfall ger upphov till stora emissioner som kan ge
omfattande konsekvenser för miljö och samhälle. Mer kunskap behövs för att kunna
kvantifiera mängderna och dess konsekvenser.
Förslag till brandriskanalys för ett avfallsupplag
Med anledning av de bränder som förekommit på deponier har Avfall Sverige tagit fram ett
förslag till brandriskanalys (Avfall Sverige, 2007). Vid analysen ställs ett antal frågor. Målet
med analysen är att granska ett upplag och därmed klargöra riskerna för eventuell brand i
avfallet. Analysen skall klargöra riskerna för omgivningen om brand uppkommer. Den skall
vidare ge underlag för att minimera riskerna för att brand uppkommer samt ange åtgärder som
behöver vidtas för att begränsa konsekvenserna av en brand. Analysen omfattar en bedömning
av en brands utbredning och bildning av giftiga gaser samt dess utbredning i omgivningen.
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Dessutom omfattas värmestrålningen samt räddningstjänstens insatsmöjligheter. Förslaget har
använts vid ett antal deponier, men någon utvärdering av erfarenheter har inte gjorts
(Hedenstedt, 2009).
Miljöpåverkan från avfall
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL sammanställt ett underlag för avfallsprevention och
förbättrad avfallshantering. I rapporten behandlas även miljöpåverkan från avfallsbränder
(Sundqvist och Palm, 2010). I början av 1990-talet har den brunna mängden avfall uppskattats
till storleksordningen 25 000 ton per år. Till stor del var det då deponerat avfall som brann,
och det var två typer av avfall som brann: ytbränder och djupbränder. I rapporten redovisas
bildning av miljöstörande ämnen vid bränder i avfall (Tabell 6-1).
Tabell 6-1. Bildning av miljöstörande ämnen vid bränder i avfall (Sundqvist och Palm, 2010)
Bildad mängd förorening per ton avfall som brunnit
Djupbrand *)

Ytbrand *)

Simulerad brand i
container **)

0,5 – 1,5 g

0,1 – 1,5 g

4g

3 – 8 µg

50 – 900 µg

1200 µg

PAH

-

1,2 – 26 g

~250 g

PCB

1 – 4 mg

10 – 40 mg

0,3 mg

Klorobenzener
Dioxiner (TCDD-eq.)

Hg
9 mg
0,1 – 0,4 g
*) (Bergström och Björner, 1992; Naturvårdsverket, 1994)
**) (Petersson m.fl., 1996).

-

Om man antar att ca 7000 ton avfall brinner okontrollerat varje år, och att bränderna kan
liknas vid simulerad brand i container eller ytbrand (djupbränder i deponier förekommer
ytterst sällan numera), kan emissionerna från bränderna grovt uppskattas till de i Tabell 6-2
angivna mängderna.
Tabell 6-2. Uppskattning av emissioner från bränder i avfallslager (Sundqvist och Palm, 2010)
Substans
Emission
kg/år
Klorobenzener
6–30
kg/år
PAH
100–2000
g/år
PCB
2–200
g/år
Dioxiner (TCDD-eq.)
3–8

Dessa oavsiktliga emissioner kan exempelvis jämföras med dioxinutsläppen från
avfallsförbränningsanläggningar som är 0,8 g/år i hela landet (Avfall Sverige, 2009).
I rapporten konstateras att bränder i avfall har visat sig vara av betydelse för miljöpåverkan för
avfallsbehandlingen. Det är dock mycket osäkra bedömningar som ligger bakom denna
slutsats. I rapporten efterlyses mer studier kring vilka föroreningar och hur mycket som bildas
vid bränder och hur brandfrekvensen ser ut idag.
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6.1.6. Kunskapsåterföring och dokumentation

Det finns enligt gällande lagstiftning rapporteringsskyldigheter inom ett flertal olika områden.
Det gäller t.ex. rapportering av olyckor enligt förordningen om skydd mot olyckor,
kommunernas program för förebyggande åtgärder och för räddningstjänst, verksamhetsutövarnas miljörapporter och inte minst rapportering av arbetsmiljöolyckor. Det är oklart hur
mycket data som samlas in via de olika rapporterna. Det saknas en samlad analys av
materialet. Det saknas också en strategi för hur materialet kan göras lättillgängligt för olika
intressenter, t.ex. branschorganisationer, som kan ha intresse av att analysera det.
MSB:s insatsdatabas
Räddningstjänstens insatsrapporter är en viktig del av kunskapsåterföringen. I insatsrapporten
anges de vanligast förekommande brandobjekten för ”brand ej i byggnad”. En nyhet i
insatsrapporten från 2005 är att brand i soptipp/deponi finns som brandobjekt för olyckor.
Detta ger en möjlighet att på ett bättre sätt följa upp dessa bränder som har stor potentiell
miljöpåverkan. Tidigare fanns denna möjlighet bara genom att göra fritextsökningar
(Räddningsverket, 2007).
Några andra olyckor på deponier än bränder har inte påträffats i MSB:s insatsdatabas (Tabell
6–3). I ett fall anges dock brandorsaken vara explosion. Det vanligaste är att brandorsaken är
okänd. De vanligaste kända eller bedömda brandorsakerna är självantändning, annan eldning
och brand anlagd med uppsåt. Endast tre bränder har berört byggnader under perioden 2005–
2008 vilket tyder på att deponierna varit belägna så att risken för spridning varit liten.
En sökning har även utförs på olyckor där olycksobjektet varit ”Avfall-/avlopp/reningsanläggning”. Sökningen ger endast 114 svar för perioden 2005 till och med 2008. I
många fall har t.ex. olycksobjektet ”i det fria” angivits för bränder på deponier.
Insatsrapporten innehåller många alternativ och det är inte självklart vilket man skall välja.
Till exempel kan man välja trävaruindustri eller lager eller kanske båda. Vid en olycka i ett
lager för trävaruindustrin kan det vara svårt att veta hur blanketten skall fyllas i korrekt.
Tabell 6-3. Antal olyckor som inträffat på soptipp/deponi under 2005 till och med 2008, de vanligaste
brandorsakerna samt antal bränder i byggnader. Ur MSB:s insatsdatabas (Lundqvist, 2009)
2005

2006

2007

2008

Totalt antal

256

280

301

302

Brandorsak
okänd

78

93

82

103

Brandorsak
självantändning

54

53

62

48

Brandorsak
eldning, annat

35

32

49

49

Brandorsak
anlagd med
uppsåt

31

28

45

52

Brandobjekt
byggnad

0

1

0

2
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Ett utvecklingsarbete pågår ständigt inom MSB för att förbättra rapporteringen. En förbättring
skulle kunna vara en tydlig uppdelning på olika branscher. Det skulle göra
kunskapsåterföringen till olika branschorganisationer och intresserade verksamhetsutövare
lättare. Branschorganisationer är ofta starkt engagerade i arbetet med att undvika bränder och
andra olyckor.
Tillsynsprojekt 2006–2007 beträffande mellanlager av brännbart avfall i Jönköpings län
Syftet med projektet var att ge bättre kunskap om riskerna för och effekter om bränder, ta fram
stöd för krav på relevanta förebyggande åtgärder, ta fram bättre rutiner för handläggares arbete
vid brand och att skapa förbättrad kunskapsåterföring mellan länsstyrelsen och
räddningstjänsten.
Målsättningen var att inventera befintliga mellanlager, både vid deponier och andra
anläggningar, sammanställa vilka krav som bör ställas vid tillståndsgivning, ta fram
instruktioner för länsstyrelsens handläggare och räddningstjänsten samt att anordna
seminarium för avfallshandläggare, samtliga räddningstjänster och miljökontor inom
Jönköpings län.
Upplägg och erfarenheter presenterades bland annat vid en nationell träff för miljöhandläggare
i Göteborg 2007. Då kunde man konstatera att det finns ett mer långtgående krav på hur
förvaring av brännbart avfall skall genomföras men att standardvillkor saknas. Länsstyrelsen i
Jönköping skrev till Naturvårdsverket med en begäran om tillsynsvägledning vad gäller
lagring av brännbart avfall. Naturvårdsverket hade vid tillfället dock ingen möjlighet att ta
fram någon handledning utan hänvisade till Avfall Sveriges rapport om att minska risken för
brand på deponier (Avfall Sverige, 2007) som då var under utarbetande.
Tillsynsprojektet resulterade i en lista med exempel på krav som ställts i samband med
prövning. Några av dessa redovisas nedan.
- Upplag med obehandlat avfall skall ha en maximal höjd av 7 meter och maximal bredd
av 15 meter. Fritt utrymme, minst 25 meter, skall finnas runt upplaget. Övriga upplag
med brännbart material skall ha en maximal höjd av 5 meter och en maximal bredd av
10 meter. Avståndet mellan sådana upplag skall vara minst 10 meter och avståndet till
byggnad skall vara minst 20 meter.
- Upplag skall utföras med körvägar som möjliggör för räddnings- och saneringsfordon
att nå varje del av upplagen.
- Vid varje tillfälle skall det finnas en yta av minst 1000 kvadratmeter som är disponibel
att användas för förflyttning och tillfälligt upplag av material vid brandbekämpning.
- Samtliga ytor för upplag skall vara asfalterade, alternativt utförda i betong eller annat
material med motsvarande täthet.
- Dagvattenbrunnar skall vara utmärkta. Lock eller annan anordning för att snabbt kunna
täta brunnarna skall finnas lätt tillgänglig. Lagring av avfall eller parkering över
dagvattenbrunnar får inte förekomma.
- Dagvatten från ytor som är asfalterade, alternativt utförda i betong eller annat material
med likvärdig täthet skall samlas upp och ledas till en eller flera infiltrationsdammar.
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-

-

-

-

Dagvatten från upplagsplats för inert avfall, rena jordmassor, park- och trädgårdsavfall,
rent järn- och metallskrot samt yta avsedd för misstänkt oljehaltigt avfall är undantagna
detta krav.
Bolaget skall fortlöpande identifiera och analysera risk för händelser som kan vålla
skador på människors hälsa och den yttre miljön. Arbetet skall ske i samråd med
räddningstjänsten eller annan sakkunnig med god kompetens inom området. Planen
skall ha upprättats inför förstagångsundersökningen och inlämnats till
tillsynsmyndigheten i samband med rapport från förstagångsundersökningen. Bolagets
riskanalys och åtgärdsplan skall finnas tillgänglig för tillsynsmyndigheten. Uppföljning
och revidering skall ske vid behov.
Släckmedel från samtliga delar av anläggningen, med undantag för upplagsplats för
inert avfall, rena jordmassor, park- och trädgårdsavfall samt rent järn- och metallskrot
skall kunna samlas upp i en damm eller motsvarande som har tät botten. Dammen skall
vara försedd med en anordning som förhindrar att släckmedel når efterföljande
dammsystem eller grundvatten. Den närmare utformningen skall ske i samråd med
tillsynsmyndigheten.
Bolaget skall säkerställa att tillräcklig vattenmängd finns att tillgå för att bekämpa en
eventuell brand. Bedömning av åtgärder för att säkerställa att tillgången på släckmedel
är tillräcklig skall ske i samråd med räddningstjänsten.
Bolaget skall ständigt tillse att vegetation i form av träd inte finns närmare upplag för
brännbart avfall än xx meter.

6.1.7. Utbildning och övning

Avfall Sverige anordnar årligen kurser för personal på deponier. Som kurslitteratur används
bland annat ”Drift vid deponeringsanläggningar. Handbok. Återvinning, förbehandling och
deponering” (RVF, 2006). Kapitel 17 behandlar underlag för brandskyddsplan.
Sammanfattningsvis rekommenderas att:
Minska risken för brand genom att
- noggrant kontrollera inkommande avfall
- hålla obehöriga borta från anläggningen
- lagra avfall på ett sådant sätt att risken för självantändning minimeras t.ex. genom
balning
- noggrant underhålla maskinparken
- minska lufttillförseln till avfallet genom kompaktering och täckning, särskilt vid
slänter
- anordna uttag av deponigas ur biologiskt nedbrytbart avfall.
Minska risken för spridning av brand genom att
- anordna tillräcklig bevakning så att brand snabbt kan upptäckas
- begränsa lagrens storlek och anordna brandgator
- deponera i celler.
Förbereda brandbekämpning genom att
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-

utbilda personalen
samråda med räddningstjänsten
se till att eventuella brandhärdar kan nås från flera håll
säkra tillgången på vatten och täckmassor
säkra tillgången på entreprenadmaskiner
anordna lämplig fast utrustning som pumpar och brandvattenledningar
införskaffa personlig skyddsutrustning, brandsläckare m.m.
regelbundet prova och kontrollera all utrustning.

Förbereda information genom att
- planera tillsammans med MSB, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, polisen och
länsstyrelsen
- bestämma vilka personer/myndigheter som informerar om vad så att informationen blir
entydig och klar.
Övningar i större skala utförs sällan. Däremot har nästan alla deponier haft bränder eller
incidenter som medfört ”övning i skarpt läge” Vid en del anläggningar förekommer också
regelbundna övningar när det gäller att använda personlig skyddsutrustning.
6.1.8. Investeringar

Deponin i sig kan sägas utgöra en investering som gör det möjligt att slutligt förvara farliga
ämnen eller substanser. Vid en deponi finns ofta även förberedda ytor för att under kortare
eller längre tid förvara förorenad jord eller andra typer av avfall som uppkommit till följd av
en olycka. År 2003 fanns 84 stycken deponier med ”akutplatta” för sådana ändamål
(Hedenstedt och Rihm, 2004).
Kostnaden för köp och iordningställande av lämpliga ytor utgör en typ av investeringar som
inte uppmärksammas. Utbyggnad av tillräckligt stora ytor för att kunna lagra avfall eller fasta
bränslen i mindre enheter och på ett betryggande sätt är en typ av säkerhetsarbete som kan ge
stora effekter.
Exempel på investeringar som förekommer för att förhindra eller bekämpa brand är
luftbehållare och sprinklersystem i maskiner, vallar för att avgränsa celler med brännbart
avfall samt strategiskt placerade lager av massor för släckning. I vissa fall förekommer
dammar för släckvatten och pumpanordningar och ledningar för vattenbegjutning.
6.2. Identifierade åtgärder för att begränsa skador vid inträffade olyckor
I avsnitt 6.1 har olika åtgärder för att förhindra olyckor beskrivits. Det är i praktiken svårt att
skilja på sådana preventiva åtgärder som förhindrar olyckor och sådana som begränsar
effekterna av redan inträffade olyckor eftersom många preventiva åtgärder tjänar båda syftena.
Exempelvis innebär minskad höjd på ett bränslelager att sannolikheten för självantändning
minskar samtidigt som en eventuell brand blir lättare att bekämpa, och därmed kan effekterna
begränsas. Andra exempel är forskning och utbildning som både bidrar till att minska
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sannolikheten för att olyckor uppkommer och till att begränsa effekterna av dem. Avsnitt 6.1
beskriver således båda dessa aspekter av förebyggande åtgärder.
Det här avsnittet, 6.2, fokuserar på åtgärder som inte är av förebyggande karaktär. I avsnitt 6.3
redovisas en kortfattad enkätundersökning om vilka åtgärder som faktiskt vidtagits vid olika
deponier. Enkäten omfattade både förebyggande och effektbegränsande åtgärder.
Aktuella åtgärder har grupperats under rubrikerna Lagstiftning, Organisation och
ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer, Samarbete och samverkan, Forskning och
utveckling, Kunskapsåterföring och dokumentation samt Utbildning och Övning.
6.2.1. Lagstiftning

Lagstiftningen har behandlats i tidigare kapitel. Här skall bara nämnas att när en olycka
inträffar på en deponi är det både miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor som är
tillämpliga.
Enligt miljöbalken 2 kap. 3 § är en verksamhetsutövare skyldig att vidta de försiktighetsmått
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. Enligt 8 § ansvarar verksamhetsutövaren till dess skadan eller
olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt.
Enligt lagen om skydd mot olyckor är det såsom tidigare nämnts enskilda och
verksamhetsutövare som har det huvudsakliga ansvaret för att förebygga olyckor och begränsa
skadeverkningar. Kommunen ska visserligen ansvara för räddningstjänst inom kommunen (3
kap. 7§), men en kommun ska ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat
med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för
insatsen och omständigheterna i övrigt (1 kap. 2§).
6.2.2. Organisation och ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer

Enligt lagstiftningen, som beskrivits här ovan, är det alltså verksamhetsutövarna och
kommunerna som har det huvudsakliga ansvaret för begränsande åtgärder. Andra parter som
kan vara inblandade är länsstyrelsen, polisen och entreprenörer.
Verksamhetsutövaren
Det ligger självfallet i verksamhetsutövarens eget intresse att så långt som möjligt begränsa
skadorna på den egna verksamheten. Så gott som alla olyckor på en deponi utgörs av bränder
vilka orsakar skador eller olägenheter från miljösynpunkt och verksamhetsutövaren är därför
enligt miljöbalken skyldig att begränsa effekterna.
Efter en eventuell första insats av räddningstjänsten ansvarar således verksamhetsutövaren för
de åtgärder som behövs. Åtgärderna utförs med egen personal eller inhyrda entreprenörer.
Kommunen
Kommunen har flera roller när det gäller att begränsa effekterna av en deponiolycka:
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a) Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och därmed räddningsinsatsen när detta är
motiverat enligt lagen om skydd mot olyckor. En räddningsinsats är avslutad när den
som leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta.
b) Ofta har tillsynen över deponier delegerats av länsstyrelsen till en kommuns miljö- och
hälsoskyddsnämnd. Kommunen kan då utfärda förelägganden om det behövs för att
begränsa miljöeffekterna av en olycka.
c) Många deponier drivs av kommuner. I dessa fall har kommunen ansvar både som
verksamhetsutövare, ansvarig för räddningstjänst och tillsynsmyndighet.
Länsstyrelsen
I de fall länsstyrelsen inte delegerat tillsynsuppgiften till kommunen kan länsstyrelsen i
egenskap av tillsynsmyndighet utfärda förelägganden om åtgärder för att begränsa
miljöeffekterna av en olycka.
Polisen
I de fall en brand misstänks vara anlagd görs anmälan till polisen som får utreda eventuellt
brott. Oaktsamhetsbrott, miljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen kan också förekomma i
samband med deponibränder och blir i förekommande fall föremål för brottsutredning från
polisen och rättsväsendet.
Entreprenörer
En stor del av släckningsarbetet vid bränder på deponier utförs med entreprenadmaskiner.
Som släckmedel används i regel jord. När branden kvävts kan avfallet lämpas till en platta
eller annat lämpligt område och eftersläckas med vatten. I den mån verksamhetsutövaren inte
har egna maskiner och egen personal anlitas entreprenörer för att utföra arbetet.
6.2.3. Samarbete och samverkan

Lagen om skydd mot olyckor anger att ”Om fara för liv, hälsa eller egendom eller skada i
miljön inte lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en
räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra
eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp i
annans rätt …” (6 kap. 2§). Under den akuta delen av räddningsarbetet är det därför normalt
sett räddningsledaren från den kommunala räddningstjänsten som leder och samordnar
insatserna från olika parter. Samordningsansvaret är dock fördelat på alla aktörer och vilar inte
med självklarhet på någon enskild part. Räddningsledaren avgör när den akuta
räddningsinsatsen är avslutad och ansvaret för det fortsatta räddningsarbetet övergår till
verksamhetsutövaren.
Samarbetet kan fortsätta även efter den akuta fasen. Räddningstjänsten kan t.ex. agera som
rådgivare, hyra ut lämplig utrustning som pumpar och länsor m.m. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen kan medverka vid bedömning av hälsorisker på grund av rök eller
utsläpp till vatten. Hur samarbetet efter den akuta fasen skall se ut får avgöras från fall till fall.
Samarbetet underlättas givetvis om parterna träffats tidigare för att diskutera förebyggande
åtgärder och planera för eventuella räddningsinsatser.

sida 65
ESS lag 3 Rapport för etapp 1, 2009–2010

6.2.4. Gränssnitt mellan olika regelverk och aktiviteter

Lagstiftningen ger ingen närmare definition av vad som skall anses som en akut
räddningsinsats, men har tydligt definierat att det är räddningsledaren som har befogenhet att
besluta om när räddningstjänstens räddningsinsats är avslutad. Beslutet skall redovisas i
skriftlig form. Räddningsledaren har också skyldighet att, om det är möjligt, underrätta
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren till den berörda egendomen om behovet av
bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning. Några oklarheter när det gäller vem
som har ansvaret för olika åtgärder bedöms därför inte uppkomma.
Det finns däremot en del oklarheter när det gäller ansvaret för tillsynen. Det är oklart om
tillsynsvägledning skall tas fram av Naturvårdsverket med hänsyn till riskerna för emissioner
från bränder eller om tillsynsvägledning skall tas fram av MSB med hänsyn till risken för
uppkomst av bränder.
6.2.5. Forskning och utveckling

Som nämnts tidigare är det svårt att särskilja forskning och utveckling med syfte att förebygga
olyckor vid deponier från forskning och utveckling som syftar till att begränsa effekterna.
Forskning behandlas därför i sin helhet i avsnitt 6.1.5.
6.2.6. Kunskapsåterföring och dokumentation

När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig
omfattning klarlägga orsakerna. Efter räddningsinsatsen skrivs en insatsrapport av
räddningstjänsten. Den innefattar den akuta insatsen. Erfarenheter från den icke akuta fasen
dokumenteras inte.
Verksamhetsutövaren är skyldig att i den årliga miljörapporten redovisa de betydande åtgärder
som vidtagits med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande
händelser som har inträffat under året och som medfört eller kunnat medföra olägenheter för
miljön eller människors hälsa. Miljörapportens främsta syfte är att kontrollera att adekvata
åtgärder vidtagits för att skydda miljön. Inte heller här dokumenteras det totala arbetet med att
begränsa effekterna av en brand eller annan olycka.
6.2.7. Utbildning och övning

Det finns ingen skräddarsydd utbildning för verksamhetsutövare vad gäller släckningsarbete
eller andra skadebegränsande åtgärder i direkt anslutning till en olycka. Erfarenheter från
tillvägagångssätt vid användning av olika släckmedel, urschaktning och eftersläckning av
avfall och annat praktiskt arbete sprids genom erfarenhetsutbyte kollegor emellan. Här finns
en potential för förbättring av utbildningen.
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Vid utbildning av räddningsledare och övrig personal inom räddningstjänsten ingår även
miljökunskap. Bland annat tas emissionerna vid brand i avfall upp. Här påpekas också att
brandrester och släckvatten kan utgöra farligt avfall som måste tas omhand på ett korrekt sätt.
(Räddningsverket, 2001).
6.3. Kompletterande undersökningar
Inom projektet har några undersökningar utförts för att komplettera genomförda
litteraturstudier och intervjuer.
En enkät har skickats till avfallsanläggningar med deponier för att få data som kompletterar
uppgifterna i MSB:s insatsdatabas och tidigare statistik. Resultatet kommer även att användas
som underlag för val av ett antal deponiolyckor som ska studeras närmare i det fortsatta
projektarbetet.
En undersökning har utförts av Luleå Tekniska Universitet angående hur deponiolyckor
rapporteras i media.
För att undersöka hur deponiolyckor behandlats i planer och handlingsprogram, som skall vara
genomförda enligt gällande lagstiftning, har ett antal slumpvis utvalda planer studerats.
6.3.1. Enkät om olyckor på deponier

Våren 2010 skickade detta projekt ut en enkät om olyckor på deponier till ett trettiotal
avfallsanläggningar (Bilaga 1). Enkäten avsåg kalenderåret 2009 och besvarades av 17
anläggningar.
Svaren visade att den vanligaste olyckstypen på deponierna var brand. Andra typer av olyckor
som angavs var klämskador (2 st), stick- och skärskador (3 st), kollision (1 st) och övriga
egendomsskador (3 st).
Nio anläggningar hade haft brand i avfall någon gång under året, fyra hade haft två till tre
bränder och två anläggningar hade haft fler än tre bränder. Endast en anläggning uppgav att
man hade haft brand i själva deponin, medan andra uppgav att man hade haft brand i samband
med sortering eller behandling av avfall. Räddningstjänsten var på plats vid nio tillfällen och
den totala insatstiden på plats bedömdes till sammanlagt 16 timmar.
Den totala mängden avfall som bedömdes ha brunnit uppgick till ca 6500 ton, varav en enda
brand stod för 6000 ton. Vid denna brand bedömdes kostnaderna för skadorna uppgå till
omkring en miljon kronor för brunnet material och ca 800 000 kr för förstörda asfaltytor,
medan kostnaderna för skadorna vid de andra bränderna bedömdes uppgå till sammanlagt
6000 kr. Kostnaderna för egna släckningsinsatser (personal och maskiner) uppskattades till
sammanlagt 300 000 kr.
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Tio av anläggningarna hade försäkringar enbart för skador på byggnader och maskiner. Åtta
anläggningar hade även försäkringar som täckte värdet på brunnet material. Två stycken hade
försäkringar som täckte förlust av skatteavdrag för brunnet material (435 kr/ton) och tre
anläggningar hade försäkrat sig mot kostnader för släckningsarbeten.
Anläggningarna fick också bedöma sannolikheten för att olika olyckor skulle inträffa i
framtiden (Tabell 6-4).
Tabell 6-4. Bedömning av sannolikheten för framtida olyckor på den egna deponin, enligt enkät inom
detta projekt 2010.
Hur bedömer du sannolikheten
Försumbar
Liten
Måttlig
Ganska
Mycket
stor
stor
för att följande händelser
kommer att ske under de
närmaste tre åren?
Brand i avfall som innebär insats
av räddningstjänsten

5

5

6
1

Annan olycka med personskada

1

12

2

Människor i närheten behöver
uppsöka läkare efter olycka på
anläggningen, t.ex. efter att ha
inandats rök från anläggningen

9

6

1

Framtida skador på miljön till följd
av bränder som uppstår på
anläggningen under de närmaste
tre åren

5

9

2

På frågan om vilka förebyggande eller begränsande åtgärder mot brand och andra olyckor som
vidtagits på anläggningen angavs följande:
• utbildning av egen personal
• utbildning av räddningstjänst
• krisrutiner
• värmekamera
• brandposter
• egen brandbil
• egna motorsprutor
• utveckling av övervakningssystem
• brandriskanalys
• brandgator
• begränsade lagervolymer.
I enkäten frågades också om det borde finnas en särskild kurs för deponipersonal som tog upp
förebyggande åtgärder mot brand och andra olyckor. På den frågan svarade nio anläggningar
Ja, en Nej och fyra Vet inte.
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Sammanfattning av enkätsvaren
Enkäten skickades ut till ett mycket begränsat antal deponier och antalet frågor begränsades
för att öka svarsfrekvensen. Svaren stöder dock resultatet av tidigare undersökningar om
olyckor på deponier (Hedenstedt, 2003):
• det övervägande antalet olyckor utgörs av bränder
• några stick- och skärskador förekommer
• några ytterligare olyckor förekommer som klämskador och kollisioner med fordon,
men dessa olyckor är inte specifika för just deponier
• de flesta bränderna upptäcks tidigt och släcks snabbt
• de flesta bränderna inträffar inte i själva deponin utan i samband med sortering och
lagring av avfall
• någon eller några större bränder förekommer dock
• värdet av det material som brunnit bedöms i allmänhet vara relativt lågt. (Medelvärdet
i enkäten var ca 150 kr per ton.)
Sannolikheten för ytterligare bränder bedömdes av fem verksamhetsutövare som liten, av fem
verksamhetsutövare som måttlig och av sex verksamhetsutövare som ganska stor medan
sannolikheten för andra olyckor med personskada i de flesta fall bedömdes som liten.
Sannolikheten för konsekvenser av bränder i form av allvarliga skador på människor eller på
miljön bedömdes vara liten eller försumbar. De flesta anläggningarna bedömde ändå att
problemen är så pass allvarliga att ytterligare utbildning är motiverad.
6.3.2. Rapportering av deponiolyckor i media

Vid två tillfällen (2005 och 2010) har ett urval dagstidningars websidor skannats av studenter
vid LTU för att se vad som publiceras i dagspress om avfallshantering. Sökord som använts
var: avfall, deponi, upplag, sopor, renhållning, soptipp, källsortering, förbränning, biogas, etc.
Sökningarna påfördes diverse filter stegvis för att rensa ut felträffar. Träffarna sorterades efter
tema och källa, som kunde vara redaktionellt material eller insändare. Stickprov togs ut och
texterna analyserades med avseende på budskap och perspektiv. Både landsortstidningar och
större dagstidningar söktes (VLT, NSD, SvD, Sydsvenskan).
Under den senaste studien, vilken genomfördes på våren 2010, var deponi, förbränning och
biogas de vanligast förekommande begreppen följt av renhållning. Söktermen sopor gav mest
träffar, men relevansen var låg.
Ungefär 60% av alla relevanta texter var icke-redaktionellt material. Vid genomläsning av
texter var det i första hand två typer av budskap som identifierades; det ena var driftproblem i
samband med insamling, behandling eller deponering (t.ex. lukt eller nedskräpning), det andra
temat var investeringsplaner och kommentarer till dessa. Perspektivet som uttrycktes i texterna
var till dominerande del negativt, och här skilde sig inte redaktionellt och icke redaktionellt
material märkbart. Överlag är fakta svagt underbyggda i texterna.
Företrädare för Svenska naturskyddsföreningen förekommer påfallande ofta i redaktionellt
material genom att journalister ber dem kommentera skeenden, t.ex. planer på investeringar

sida 69
ESS lag 3 Rapport för etapp 1, 2009–2010

eller problem som observerats. De får rollen som sakkunniga, vilket måste vara idealt för en
opinionsbildande organisation. Däremot är det mindre ofta som branschfolk ses kommentera
på liknande sätt.
Inga texter om deponiolyckor identifierades under våren 2010.
6.3.3. Deponiolyckornas roll i planeringsarbetet

Kommunernas handlingsprogram för att förebygga olyckor
Tjugo slumpvis utvalda handlingsprogram som funnits tillgängliga på Internet har studerats.
Ett av dem innehåller ordet deponi. Organisationen för avfallshanteringen beskrivs och
förekomsten av gamla deponier påtalas. Fyra handlingsprogram innehåller ordet avfall. Ett
program tar upp en anläggning för avfall som riskkälla, ett program nämner
lösningsmedelsavfall som en riskkälla, ett program beskriver avfallshanteringen allmänt och
ett program nämner ett kommunalt företag med avfall i namnet. Inte i något fall föreslås några
åtgärder.
Kommunernas handlingsprogram för räddningstjänsten
Tjugo slumpvis utvalda handlingsprogram för räddningstjänsten har studerats. I ett av dem
nämns ordet deponi i samband med att organisationen beskrivs. I tre program nämns ordet
avfall, i ett program i allmänna ordalag och i ett program nämns förbud mot eldning av
trädgårdsavfall. Endast i ett fall föreslås någon åtgärd nämligen att ta fram en plan för hur
transport och mellanlagring av farligt avfall, som uppkommit i samband med en insats, skall
gå till.
Risk- och sårbarhetsanalyser
Tjugo slumpvis utvalda risk- och sårbarhetsanalyser har studerats. I de flesta tas deponier eller
övrig avfallshantering upp som riskmoment. I tretton av dessa anges att gamla deponier eller
deponier i drift innebär risker. I fyra analyser anges att större störningar i elförsörjningen eller
större oväder kan påverka avfallshanteringen så att sanitära olägenheter uppkommer. I tre fall
tas inte avfall eller deponier upp över huvud taget.
Sammanfattningsvis kan konstateras att avfall och deponier vanligen har diskuterats i samband
med genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser, men att detta sällan lett till konkreta
åtgärdsförslag i handlingsprogrammen för räddningstjänsten och handlingsprogrammen för att
förebygga olyckor. Arbetena med analyserna och handlingsprogrammet kan ändå ha medfört
spin-off-effekter som inneburit att mindre åtgärder vidtagits utan att detta dokumenterats. I
vilken mån detta varit fallet kan vara värt att studera närmare.
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7. Identifierade brister och goda exempel / Vad kan vi lära?
7.1. Kemikaliehantering utanför deponier
Allmänt
Dagligen lagras, hanteras och transporteras giftiga och hälsofarliga kemikalier i stora
mängder, totalt ca 75 miljoner ton. En del av dessa är färdiga produkter för försäljning medan
andra är utgångsprodukter för vidare produktion. Storskalig kemikaliehantering förekommer
på ca 360 platser i landet och det är inte ovanligt att produktionsanläggningar och lager ligger i
närheten av bostadsområden.
Alla kemiska ämnen utgör inte lika stora risker vid ett utsläpp. Skadornas art och hur många
som berörs beror på flera faktorer som t.ex. ämnets egenskaper, utsläppets storlek, platsen för
händelsen, väderlekssituationen, tiden man exponeras för ämnet och hur lång tid som går
mellan exponering och behandling. Den största delen farliga kemikalier som hanteras i
samhället är petroleumprodukter i form av drivmedel och eldningsolja. Dessa förekommer i
mycket stora volymer utbrett över hela landet.
Genom de farliga kemikaliernas direkta hot mot människa och samhälle har med tiden
omfattande lagstiftning, myndighetsansvar och samarbeten utvecklats. Det gäller både
förebyggande verksamhet för att hindra att olyckor eller utsläpp inträffar och
effektreducerande åtgärder vid olyckor.
Arbetsgång för effektvärdering
Samhällets kostnader för åtgärder, som är avsedda att minska risken för och effekterna av
olyckor med farliga kemikalier, är omfattande. I utredningen ”Inriktning för skadebegränsning
av händelser med farliga ämnen inför 2015” (MSB, 2008) har hela den svenska
kemikaliehanteringen beskrivits och prioriterade förbättringsåtgärder har redovisats, men
effekten av olika åtgärder har inte värderats.
I detta projekt har vi gjort en första ansats att värdera effekterna av förebyggande respektive
effektreducerande åtgärder genom att dokumentera erfarenheter som finns redovisade i
litteraturen och som anges vid intervjuer med branschens aktörer. De efterföljande analyserna
visade att området ”kemikaliehantering utanför deponier” var alltför brett för att det skulle gå
att göra en generell värdering av åtgärdseffekterna. Erfarenheterna grupperades i a) Åtgärder
vid kemikalietransporter och b) Åtgärder vid kemikaliehantering vid fasta anläggningar och
den fortsatta analysen kommer att begränsas till området Åtgärder vid oljedepåer.
Lagstiftning
Under utvärderingsprocessen har det framkommit att dagens lagstiftning och regelverk som
berör området farliga ämnen är för omfattande och för komplicerad att tolka och följa för
användaren. Följande behöver göras:
- Utreda vilka lagkrav som försvårar verksamheten vid transporter eller hantering av
farliga ämnen och verka för regelförenkling på både nationell och internationell nivå.

sida 71
ESS lag 3 Rapport för etapp 1, 2009–2010

-

Stödja utvecklingen av kommunala handlingsprogram enligt LSO samt kommunernas
tvärsektoriella och systematiska säkerhetsarbete.

Tillsyn
Inom tillsyn bör följande förbättringar göras:
- Ökad ”på plats tillsyn” av flera aktörer i samverkan vid samma tillfälle.
- Aktivare tillsyn från länsstyrelsens sida genom exempelvis effektivare tillsyn av
kommunernas arbete.
Organisation och ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer
Följande förbättringar föreslås:
- Involvera regionala beredskapsorganisationer i kommunernas miljö- och
hälsoskyddsarbete.
- Utöka samarbetet mellan MSB och branschorganisationerna. Branschorganisationerna
bör lyfta frågan inom sina respektive forum.
- Identifiera var det finns expertstöd i berörda myndigheter nationellt och internationellt.
Samarbete och samverkan
Idag finns det flera olika samverkansformer och grupper, både nationellt och internationellt,
inom området farliga ämnen. Risken är överhängande att flera grupper inom samma område
hanterar samma frågor. Om det inte finns välutvecklade nätverk och kommunikationskanaler
som når ut till alla finns det risk för att de delvis motverkar den samverkan som eftersträvas.
En del samarbete och samverkan är lagstyrt och fastställt enligt regelverk och föreskrifter, men
andra grupper har ofta samma deltagare och arbetsuppgifter. Samarbetet skulle alltså kunna
förenklas och förbättras genom översyn och rationalisering. Följande behöver göras:
- Skapa förutsättningar för att genomföra regelbundna övningar med industri,
organisationer och myndigheter i samverkan.
- Utöka MSB:s samverkansavtal med kemikalieindustrin till att omfatta alla klass 3produkter (= brandfarliga vätskor).
Forskning och utveckling
Följande bör göras inom FoU:
- Öka forskningen om vilka hälso- och miljökonsekvenser kemikalieolyckor kan ge.
- Utveckla bättre riskanalysmetoder för att stödja den lokala riskhanteringsprocessen vid
detaljplanering av geologiska riskområden med farlig verksamhet.
Kunskapsåterföring och utbildning
Målet med uppföljning och kunskapsåterföring från inträffade händelser är att minimera
konsekvenserna vid andra händelser med farliga ämnen. För att detta ska lyckas krävs a) en
systematisk rapportering av händelser, b) en myndighetsgemensam databas, c) en
myndighetsgemensam systematisk uppföljning och kunskapsåterföring efter varje händelse
samt d) konsekvensanalyser som leder till bättre förebyggande åtgärder.
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Den systematiska uppföljningen och kunskapsåterföringen efter varje händelse med farliga
ämnen behöver förbättras: För att få en så allsidig belysning av händelsen som möjligt bör
samverkan mellan olika aktörer eftersträvas i uppföljningen.
7.2. Deponering
Allmänt
I princip alla olyckor på deponier som rapporterats via MSB:s insatsrapportering utgörs av
bränder. I något fall anges explosion som brandorsak. Under de senaste åren har ca 300
bränder på deponier rapporterats varje år.
Enligt tidigare undersökningar (Hedenstedt, 2003) och enkätundersökningen i det här projektet
inträffar de flesta bränderna i lagrat avfall avsett för behandling eller i utsorterade
avfallsfraktioner. Bränder i det deponerade avfallet är relativt få och bränder som inbegriper
byggnader inträffar bara i enstaka fall.
Bedömningarna av brandorsak är i regel osäkra. Vid ca 35 % av bränderna anges orsaken till
bränderna vara okänd. Vid ca 15 % av bränderna anges orsaken vara självantändning. Lika
stor andel anges för ”brand annat”. 15 % av bränderna har bedömts vara anlagda med uppsåt.
De flesta bränderna upptäcks snabbt och släcks snabbt. Några större bränder brukar dock
inträffa varje år.
I övrigt visar genomförd enkätundersökning att det också förekommer arbetsplatsolyckor i
form av stick-, skär- och klämskador samt kollisioner vid fordonsrörelser. Dessa olyckor har
inte varit av den arten att räddningstjänsten blivit inblandad.
Arbetsgång för effektvärdering
Ett sätt att värdera effekter av olika åtgärder för att minska riskerna i samband med olyckor är
att:
1. Identifiera vilka åtgärder som vidtagits.
2. Ta reda på när och var åtgärderna vidtagits.
3. Med hjälp av statistiska uppgifter undersöka om sannolikheten för olyckor minskat efter
det att åtgärden infördes eller att studera skillnaden mellan områden där åtgärder vidtagits
och områden där åtgärder inte vidtagits.
4. Med hjälp av statistiska uppgifter undersöka hur konsekvenserna av olyckor förändrats.
5. Värdera konsekvenserna av olika olyckor i t.ex. pengar eller räddade människoliv.
6. Jämföra den nytta åtgärderna medfört med kostnaderna för åtgärderna.
En deponi är en länk i en infrastruktur som byggts upp för att minska olyckor och olägenheter
som uppkommer på grund av att vårt samhälle genererar avfall. Andra delar av infrastrukturen
är insamling, transport, sortering, energiutvinning, återvinning och återanvändning av avfallet.
De åtgärder som utförs inom infrastrukturen för att totalt sett minska de negativa effekterna
som härrör från avfallet påverkar sannolikheten för, och konsekvenserna av, olyckor som
inträffar vid en deponi.
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En stor svårighet är att skadorna vid en deponibrand till stor del utgörs av olika emissioner.
Dels är mängden och farligheten hos olika emitterade ämnen ofullständigt kända, dels är
spridningsförloppet inte känt. De eventuella effekterna är därför svåra att förutse. De kommer
inte att märkas förrän efter lång tid och de kommer att vara svåra att skilja från effekter av
andra verksamheter i samhället. Slutsatsen blir att det är svårt att följa den föreslagna
arbetsgången.
Lagstiftning
Lagstiftningen med utgångspunkt från miljöbalken och lagstiftningen relaterad till MSB:s
verksamhet samverkar för att förebygga och minska konsekvenserna av olyckor i samband
med avfallshantering. När det gäller deponeringsverksamheten har miljölagstiftningen framför
allt inneburit
- förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall
- krav på utformningen av de anläggningsdelar där avfall deponeras, framför allt
bottentätning och täckning
- krav på rapportering
- krav på tillstånd för och tillsyn av deponeringsanläggningar.
Den i särklass största förändringen som inträffat under de senaste tio till tjugo åren är den
omställning som ägt rum från deponering till återvinning. Denna omställning har drivits på av
åtgärder i form av lagar och förordningar, främst miljölagstiftning (skatt på deponering från
och med 2000, förbud mot deponering av brännbart avfall 2002 och förbud mot deponering av
organiskt avfall från och med 2005). Mängden avfall som deponeras har minskat mycket
kraftigt och därmed har även bränderna i deponerat avfall minskat. Istället har bränder i olika
typer av lagrat avfall ökat.
I den lagstiftning som är relaterad till MSB ställs framför allt krav på kommunal
räddningstjänst och på kommunal planering och handlingsprogram för denna samt på
handlingsprogram för hur man skall arbeta för att förebygga olyckor. Dessutom ställs krav på
kommunerna att utföra risk- och sårbarhetsutredningar. Arbetet med dessa handlingsprogram
och utredningar utförs ofta samordnat inom kommunen. I risk- och sårbarhetsutredningarna tas
deponier och avfallshantering vanligen upp i allmänna ordalag. I handlingsprogrammen för
räddningstjänsten och för arbete med att förebygga olyckor nämns deponier och
avfallshantering sällan.
Även om de olika handlingsprogrammen bara behandlar deponering och avfallshantering
mycket kortfattat och översiktligt kan planeringsprocessen i sig ha medfört att olika praktiska
åtgärder vidtagits för att minska uppkomsten och effekterna av deponiolyckor. För det
fortsatta projektet föreslås att detta undersöks, i första hand genom intervjuer och enkäter med
personal från räddningstjänsten.
Organisation och ansvarsfördelning mellan och inom olika aktörer
Det har i det här projektet inte framkommit något som tyder på att ansvarsfördelningen skulle
vara oklar på några avgörande punkter eller att organisationen skulle behöva förändras när det
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gäller ansvaret för förebyggande, förberedande eller begränsande åtgärder. Däremot kan
ansvaret för tillsyn och tillsynsvägledning förtydligas.
Samarbete och samverkan
De aktörer som deltar i arbetet med att förebygga och minska effekterna av olyckor på
deponier är relativt få. Även om det här projektet inte funnit några direkta hinder för
samarbete är samarbetet ganska begränsat. Samarbete äger inte rum inte enligt någon fastställd
organisation och har ofta lokal och tidsbegränsad karaktär.
Inom några områden bedöms ett närmare samarbete kunna bidra till ett bättre säkerhetsarbete:
- Statistik och erfarenhetsåterföring. Den insatsstatistik som MSB samlar in omfattar
bara de olyckor som anmälts till räddningstjänsten och endast den akuta delen av
insatsen. Den statistik som sammanställts av Avfall Sverige täcker bara vissa år. Ett
samarbete mellan MSB och Avfall Sverige skulle kunna ge en mer sammanhängande
bild av olyckor som inträffar på deponier och framför allt en bättre bild av effekter och
kostnader som orsakas av olyckorna.
- Tillsynsvägledning. MSB, länsstyrelserna och verksamhetsutövarnas branschorganisationer skulle kunna sammanställa ett gemensamt underlag för tillsynsvägledning.
Tillsynsvägledning saknas för närvarande när det gäller förebyggande och
skadebegränsande åtgärder mot olyckor på deponier.
- Utbildningsmaterial. De olika parterna skulle kunna ta fram ett utbildningsmaterial
tillsammans, framför allt för personal på deponeringsanläggningar, men materialet
skulle även kunna användas inom räddningstjänsten och länsstyrelserna.
Forskning och utveckling
Forskningen har gjort vissa framsteg och man kan idag peka på olika faktorer som påverkar
risken för brand. Framför allt handlar det om att på olika sätt förhindra att luft tillförs avfallet
eller att förhindra att temperaturen i avfallet höjs. Emellertid finns det fortfarande stora
kunskapsluckor:
- Orsaken till självantändning är inte känd i alla detaljer.
- Emissionerna från bränder vid deponier är mycket ofullständigt kända och grundar sig
delvis på gammalt material. Nuvarande bränder i olika avfallsfraktioner skiljer sig
sannolikt betydligt från tidigare bränder i hushållsavfall.
- Utveckling och utvärdering av förbättrade larmsystem behövs.
- Kunskapsåterföringen i form av statistik är som tidigare nämnts också bristfällig. MSB
har visserligen tillförlitlig statistik över insatser, men eftersom räddningstjänsten bara
har ansvar för de akuta insatserna framgår inte de totala insatserna.
- Brandorsaken är i många fall oklar och uppgifter om skador och skadekostnader i
samband med bränder eller andra olyckor vid deponier saknas i stort sett helt.
- Försäkringsbolag skulle kunna vara en kunskapskälla, men som framgår av den enkät
som utförts har långt ifrån alla deponeringsanläggningar försäkringar som täcker värdet
på det brunna avfallet.
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Kunskapsåterföring och utbildning
Kunskapsåterföring och utbildning har redan nämnts under avsnitten om Samarbete och
Forskning och utbildning. Dessa bedöms vara de åtgärder som har störst potential att minska
antalet olyckor på deponier. Här har verksamhetsutövarna och Avfall Sverige ett stort ansvar,
men de bästa resultaten bedöms kunna uppnås genom samarbete mellan de olika parterna.

8. Kostnad–nytta bedömning
Syftet med detta projekt är att studera effekterna av samhällets arbete för att minska risken för
deponi- och kemikalieolyckor. Det är naturligtvis också intressant att ta reda på om arbetet
utförs på ett effektivt sätt och om vidtagna åtgärder är kostnadseffektiva, t.ex. genom att göra
kostnads-nyttoanalyser.

Projektarbetet i etapp 1 inleddes med att identifiera olika aktörer och olika åtgärder. Bland de
identifierade åtgärderna finns lagstiftning som i de flesta fall syftar till att
- fastlägga vilka som har ansvaret för att förebygga olyckor och begränsa olyckseffekter
- säkerställa en god planering av säkerhetsarbetet
- genom tillståndsförfarande säkerställa att riskerna vid verksamheter med deponering
och kemikaliehantering analyseras och att verksamhetsutövarna har tillräckliga
kunskaper
- genom tillsyn och rapporteringskrav säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett
godtagbart sätt och att fel och brister uppmärksammas så att hanteringen kan förbättras
- ställa krav på vissa anordningar eller funktioner.
I det senare fallet rör det sig ofta om åtgärder som inte är specifika från deponi- eller
kemikaliesynpunkt utan är befogade av t.ex. miljöskäl eller från trafiksynpunkt.
Andra åtgärder som identifierats är forskning och utveckling, utbildning och övning. Trots
olika forskningsinsatser är det fortfarande oklart vilka effekter, t.ex. långsiktiga effekter på
hälsa och miljö, som olyckor medför.
Sammanfattningsvis kan sägas att identifierade åtgärder, t.ex. kunskapsuppbyggnad,
erfarenhetsåterföring och utbildning, i huvudsak kan karaktäriseras som mjuka och svåra att
prissätta. Detta har beskrivits mer utförligt i analyserna i tidigare kapitel. Dessutom är
åtgärdernas effekter okända eller svåra att mäta. En kostnads-nyttoberäkning låter sig därför
inte enkelt utföras.
Skador på människor, maskiner och anläggningar i samband med deponiolyckor kan relativt
enkelt kvantifieras genom existerande värderingsalgoritmer. Men för skador som uppstår på
omgivande miljö saknas ofta motsvarande metoder. Skador kan uppstå genom att
miljökvaliteten påverkas, t.ex. marks, lufts och vattens sammansättning. Indirekt kan
ekologiska effekter uppstå och ekonomiska effekter genom att långsamt förnybara resurser
skadas, saneringsbehov uppstår och fastighetsvärden sjunker.
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Ett sätt att sätta pris på emissioner kan vara att se till produktionskostnaden för att framställa
rent vatten, ren luft och skräpfri mark. Vattenföroreningar kan kvantifieras i volym och t.ex.
prissättas med ortens konsumtionsvattenpris. Emissioner av rökgaser kan prissättas med
reningskostnaden för rening av motsvarande gasvolym i avfallsförbränning. Nedskräpning kan
kvantifieras genom städkostnad.
Riskvärderingen kan då inkludera en sannolikhet för att en viss emission (olycka) inträffar,
dess kvantitativa beskrivning och dess ekonomiska effekt i dagens priser.
Smittspridning låter sig inte beskrivas på detta enkla sätt och är kanske den risk som,
tillsammans med klimatpåverkan är svårast att koppla till en enskild deponi. Smittspridning
från deponi har en räckvidd mellan 10 och 100 mil om flugor respektive fåglar är vektorer.
Klimatpåverkan är global.
I det fortsatta projektarbetet kommer möjligheterna att utföra kostnads-nyttoberäkningar att
undersökas och andra möjligheter att bedöma effekterna av samhällets säkerhetsarbete att
utvärderas.

9. Fortsatt arbete inom projektet
I projektets fortsatta arbete ingår att ta fram och tillämpa metoder för att beräkna kostnader för
och nytta av genomförda åtgärder. Samma typ av metoder bör kunna användas för både
kemikalie- och deponiolyckor.
Andra aktiviteter som planeras inom området deponiolyckor är:
− Förnyad och fördjupad enkätundersökning till verksamhetsutövarna
− Specialstudier av några utvalda olyckor för att i detalj studera
o hur lagar och förordningar har inverkat på händelseförloppet
o vilka förebyggande och effektbegränsande åtgärder som har vidtagits
o hur planering, samarbete och samordning av insatser har fungerat
o eventuella brister i utbildning och/eller övning
o hur kunskapsåterföringen har fungerat
− Specialstudie av behovet av lagring, deponering och behandling av avfall som uppstår vid
räddningsinsatser mot bakgrund av att antalet deponeringsanläggningar nu minskar kraftigt
− Specialstudie av hur det lagstadgade arbetet med risk- och sårbarhetsanalys,
handlingsprogram mot olyckor och handlingsprogram för räddningstjänsten har påverkat
räddningstjänstens planering och åtgärder när det gäller olyckor på deponier.
Projektets resultat kommer att spridas via MSB, via deltagande i branschens nätverksträffar,
via artiklar i branschtidningar och via vetenskapliga artiklar.
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Bilaga 1: Enkät om olyckor på deponier
En enkät om olyckor på deponier har formulerats och skickats med e-mail till ett trettiotal
deponiägare, framför allt sådana som är aktiva inom Avfall Sverige, och svar har inkommit
från 17 st.
Här nedan finns följebrev och en kopia av enkäten.

Olyckor på deponier
Hej! På uppdrag av MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) undersöker SGI vilken effekt
samhällets insatser mot olyckor har när det gäller bränder och andra olyckor på deponier. Vi hoppas
att du har möjlighet att svara på några frågor. Det är inte meningen att du skall behöva ägna en massa
tid åt att skaffa exakta uppgifter. Dina bedömningar räcker! Kan du inte ge svar på alla frågor så ge
svar på dem du kan. En enkät med luckor är bättre än ingen enkät alls.
Om det finns flera deponier inom verksamheten får du gärna ange alla anläggningarnas namn och slå
ihop resultaten.
Frågorna avser kalenderåret 2009.
Vi tackar för din medverkan.
Thomas Rihm
Om du har några frågor, kontakta mig.
tel: 031-778 65 78
e-post: thomas.rihm@swedgeo.se

sida 80
ESS lag 3 Rapport för etapp 1, 2009–2010

Olyckor på deponier
Anläggningens namn
Kommun
Uppgiftslämnare
Telefon
Hur många gånger har räddningstjänsten varit på plats (skarpt läge) på anläggningen under 2009?

Ungefär hur många timmar bedömer du att räddningstjänsten varit på plats?
Hur många gånger har räddningstjänsten varit på plats för samråd, övning, besiktning eller liknande?

Hur många bränder har ägt rum på deponin under 2009?
inga
1 brand
2-3 bränder
fler än 3 bränder

Om brand uppkommit, har den då uppkommit i samband med
lagrat (obearbetat) avfall
utsorterat eller behandlat avfall
i själva deponin
Övrigt:
Hur många ton bedömer du ha brunnit?
Till vilket belopp uppskattar du värdet av det som brunnit upp (kr)?
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Har det skett andra olyckor på anläggningen?
olycka med dödlig utgång
olycka med klämskada
olycka med stick eller skärskada
olycka till följd av kemikalier
annan olycka med personskada
explosion eller annan olycka på grund av deponigas
annan olycka med egendomsskada
personskada i samband med fordonsrörelser eller maskiner
Övrigt:

Till vilket belopp uppskattar du kostnaderna för insatserna under 2009 i samband med bränder eller andra
olyckor, inklusive kontroll, planerings- och kontrollåtgärder (egen och/eller inhyrd personal, maskiner mm.
men exklusive räddningstjänstens kostnader)

Finns försäkringar?
Ja, som täcker kostnader i samband med räddning/släckning
Ja som täcker värdet på det avfall som brunnit
Ja, som även täcker förluster på grund av avfallsskatt som inte återbetalas
Bara för byggnader, maskiner och liknande
Nej

Hur bedömer du sannolikheten för att följande händelser kommer att ske under de närmaste tre åren
1 försumbar

2 liten

3 måttlig

Brand i avfall som innebär
insats av räddningstjänsten
Annan olycka med
personskada
Människor i närheten behöver
uppsöka läkare efter olycka
på anläggningen, t.ex. efter att
ha inandats rök från
anläggningen
Framtida skador på miljön till
följd av bränder som uppstår
på anläggningen under de
närmaste tre åren
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4 ganska stor

5 mycket stor

Vilka typer av förebyggande åtgärder mot brand och eller andra olyckor finns på anläggningen som du har
kännedom om?
ögonskölj
nöddusch
celler med brandavskiljande väggar i deponin
upplag av täckmassor för brandsläckning
damm för brandvatten (förutom lakvattenmagasin)
ledningar för brandvatten
avtal eller annan överenskommelse med entreprenör för extra arbetsinsats/maskiner vid brand
automatiskt övervakningssystem eller brandlarm (annat än för byggnader)
Maskiner med filter/utrustning för friskluft
Andra typer av förebyggande åtgärder Ange kortfattat om några andra åtgärder vidtagits och i så fall vilka.

Har du kännedom om olyckor eller incidenter som inträffat på grund av deponering utanför anläggningen?
Här avses t.ex. nedlagda deponier eller utfyllnadsområden, inte andra deponier som är i drift.
Ja, brand
Ja, till följd av deponigas
Ja, annan olycka
Nej

Tycker du att det skulle finnas en särskild kurs för personal på deponier som tog upp förebyggande åtgärder
mot brand och andra olyckor?
Ja
Nej
Vet inte
Hur många på anläggningen tror du skulle gå på en sådan kurs (1-2 dagar) (Kursavgiften kan antas till
mellan 10 000 och 15 000 kr)
Övriga synpunkter Här kan du t.ex. beskriva en olycka eller en incident som du tycker att andra
verksamhetsutövare vid deponier bör vara uppmärksamma på, eller förtydliganden till svaren ovan.

Skicka
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