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Bussbranden på Ättekulla i Helsingborg i februari 2012 ledde till att 
två stadsbussar blev helt utbrända. I det stora hela fungerade 
insatsen från Helsingborgs brandförsvar bra. När den första styrkan 
kom på plats fanns det inte så mycket mer att göra än att se till att 
branden inte spred sig till den intilliggande rastlokalen. Trots att 
brandförloppet blev väldigt snabbt och intensivt kom inga personer till 
skada.  

Några rekommendationer för att förbättra räddningstjänstens 
förutsättningar vid kommande insatser finns dock. 

 Se över insatsstödet för brand i biogasbussar. Vilket är 
riskavståndet vid en bussbrand där temperatursäkringarna 
inte har löst ut och hur bör vi från räddningstjänsten agera då 
vi kommer fram till en brand i en biogasbuss där tankarna på 
taket är påverkade av en lokal brand? 

Vi behöver även fundera över hur vi inom räddningstjänsten 
gör riskbedömningar vid bränder i ”vanliga” bilar. Detta 
eftersom fler och fler fordon körs på alternativa bränslen. 
Problemet med kärlsprängning är därför inte bara relaterat till 
bussar utan kan lika gärna inträffa vid en vanlig bilbrand. 

Hur ska vi som räddningstjänst hålla oss uppdaterade på de 
olika alternativa bränslen som finns samt hur vi skall agera vid 
en insats beroende på bränsletyp? 

 Tydliggöra när räddningschef i beredskap bör kontaktas av 
stabsbrandmästaren. 

 Se över vilket stöd stabsbrandmästaren har till förfogande för 
att kunna förutsäga om en händelse/insats kan komma att 
påverka miljön. Det bör även kontrolleras om det går att 
förtydliga stabsbrandmästarens instruktion över vilka 
myndigheter som skall kontaktas vid misstanke om 
miljöpåverkan. 

Det efterföljande saneringsarbetet påbörjades inte förrän vid kvart i 
sex på kvällen. Det bör därför diskuteras vad det var som gjorde att 
saneringsarbetet inte kom igång. Vid denna diskussion bör alla 
berörda myndigheter/funktioner medverka.
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Tisdagen den 14 februari klockan 09:30 inkom ett samtal till SOS 
angående brand i två bussar på Ättekullavägen 2 i Helsingborg. 
Helsingborgs brandförsvar fick larmet klockan 09:32. Av 
utlarmningen framgick det att det var två bussar som brann och att 
det var oklart om det fanns personer kvar i bussarna.  

Syfte med denna utredning är att utvärdera genomförd insats och 
föra tillbaka erfarenheter till berörda såväl inom som utanför den 
egna organisationen. Syftet är inte att diskutera huruvida någon eller 
några har gjort något fel, utan att identifiera eventuella 
organisatoriska brister inom vår organisation eller i vårt samarbete 
med andra organisationer. 

Faktainsamling har skett genom intervjuer med personal från 
brandförsvaret som arbetade under olyckan. Intervjuerna 
genomfördes veckorna efter branden. En vecka efter händelsen 
intervjuades dessutom personal från bussbolaget Arriva. 
 
Information har även samlats in från insatsrapport, fotografier från 
insatsen, SOS-protokoll, ljudupptagningar från radio- och telefontrafik 
samt från miljörestvärdesräddare (M-RVL), 
stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen.  
 
Olycksförloppet har analyserats med hjälp av en STEP-analys, 
Sequential Timed Events Plotting. Metoden går ut på att de ingående 
aktörerna identifieras och att de olika aktörernas agerande 
dokumenteras. Såväl önskade som oönskade ageranden beskrivs i 
modellen. När alla aktörer och deras handlande är dokumenterat är 
nästa steg att identifiera förbättringsområden. Slutligen presenteras 
förslag till åtgärder för att kunna hantera en liknande händelse på ett 
bättre sätt. 

Denna utredning begränsas till den tidpunkt då den bakre bussen 
(Volvon) körde in i den främre på busshållplatsen till dess sanering 
av skum- och släckvatten påbörjades på kvällen samma dag som 
olyckan inträffade.  
 



Orsaken till att bussarna kolliderade och därefter började brinna 
analyseras inte utan för svar på dessa frågor hänvisas till Statens 
haverikommissions utredning. 

Adressen för platsen där de två biogasbussarna kolliderade och 
började brinna var på Ättekullagatan 2, se bild 1.  
 

 
Bild 1. Adressangivelsen som angavs vid utlarmningen. 
 

Platsen där branden startade är en busshållsplats i stadsdelen 
Ättekulla i Helsingborg. Bussarnas placering visas i bild 2 nedan. Vid 
sidan av busshållsplatsen fanns det även en rastlokal för Arrivas 
personal. Vindriktningen var den aktuella dagen nordlig. 
 

 
Bild 2. Plats där de båda bussarna kolliderade och därefter började brinna. 

De två bussarnas 
placering på 
busshållsplatsen. 

Placering av 
Arrivas rastlokal. 

Vindriktning 



 
 
 
 
 
 
 
 
De båda bussarna som var involverade i olyckan var biogasdrivna 
stadsbussar. Den främre bussen var en MAN buss med stålkaross 
och den bakre var en Volvo med aluminiumkaross. 

Bussarna som var inblandade i branden drevs båda två med biogas. 
Den biogas som framställs i Sverige består av metan till cirka 98%, 
resten är i stort sett endast koldioxid.  

Kärlen som används som bränsletankar är placerade på bussarnas 
tak och utgörs av två olika typer, stålkärl och kompositkärl. 
 
Kompositkärlet är godkänt för ett maximalt tryck på 250 bar. Vid 
sprängprov brister kärlen vid cirka 1000 bars tryck. Stålkärlen är 
godkända för ett maxtryck på 200 bar (Carlson, 2006). 
 
Kärlen är försedda med temperatursäkringar som skall lösa ut vid 
cirka 110 grader. De tester som genomförs på dessa kärl omfattar 
dock endast bränder som påverkar hela kärlet inklusive 
temperatursäkringen och inte lokal brand där temperatursäkringen 
inte påverkas. Detta innebär att det saknas underlag för hur ett kärl 
står emot en brand där temperatursäkringen inte är involverad 
(Lönnermark, 2010). 

Den aktuella morgonen står MAN-bussen längst fram vid hållplatsen 
på Ättekulla med motorn avstängd. På MAN-bussen finns det en 
chaufför (C1) och fyra passagerare (tre vuxna och ett barn).  
 
Volvon som inte har några passagerare kommer körande söderifrån 
på Ättekullagatan och chauffören (C2) stannar till ett tag strax innan 
infarten till busshållplatsen för att ringa sin dotter. Efter samtalet 
startar C2 bussen och kör i låg hastighet in bakom MAN-bussen. C2 

Främre buss 
MAN, Regnr: SHD 931, internt nr: 6538 
 
Bakre buss 
Volvo, Regnr: XDC 066, internt nr: 6547 
 



trampar på bromsen men upplever att inget händer. C2 trampar 
därefter ner bromsen flera gånger men utan att få stopp på bussen. 
Bussen kör in i den stillastående MAN-bussen i låg hastighet. 
 
Precis efter att den bakre bussen kört in i den främre ser C2 hur en 
låga slår upp över framrutan precis framför förarsätet. C2 som var 
chockad över branden försökte öppna framdörren med hjälp av ett 
vred som var placerat till vänster om förarsätet. Till en början händer 
ingenting men efter att ha tryckt ett antal gånger öppnas dörren där 
framme. 
 
I den intilliggande rastlokalen väntar en annan av Arrivas chaufförer 
på den buss som han skall köra. Chauffören har blivit avsläppt vid 
kvart över nio och då bussen som han skall ta över brukar komma in 
vid halvtio så tittar han ut ur rastlokalen vid denna tid. När chauffören 
tittar ut ur rastlokalens dörr ser han hur Volvon kör in i MAN-bussen 
och fattar eld. Han plockar åt sig en pulversläckare från lokalen och 
genomför ett släckförsök men utan att lyckas. Chauffören ser då 
istället till att få med sig C2 från Volvon eftersom C2 chockad står 
kvar utanför bussdörren. Samtidigt som han drar med sig C2 plockar 
han upp sin mobiltelefon och ringer SOS. 
 
C1 i den främre bussen känner kollisionen och ser direkt till att 
bussen utryms. 

I detta kapitel redovisas bland annat vilka uppgifter som 
räddningstjänsten fick vid utlarmning samt hur räddningsinsatsen 
gick till. 

Larmcentralens ärendenummer: 20.2556640.2 
Start: 09:32.41 
Avslut: 11:45.00 
Händelsetyp och ledningsnivå: Inledningsvis nivå 1 men höjdes 
upptill nivå 3 på grund av att flera personer ringde in. 
Adress: Ättekullagatan 2, Helsingborg 
 
Utalarmerade styrkor och fordon:  
Nivå 1 – Berga (1110 och 1140) 
Nivå 3 – Insatsledare (1080), vakthavande brandingenjör (1180), 
stabsbrandmästare (SBM) och förstärkande enhet Bårslöv (1010) 
 



Resurser som skulle larmats enligt larmplan: 
Brand ute/ avgränsat objekt – fordon/buss/övrigt 
Område: M20T 
Resurser enligt larmplan: Bårslöv primär – släckenhet (1010), 
Gåsebäck förstärkande – släckenhet (1210) samt eventuellt extra 
fordon. Utöver detta larmas även resurser i form av 
stabsbrandmästare, insatsledare samt vakthavande brandingenjör. 

Redan på väg fram till olycksplatsen observerade räddningstjänsten 
en kraftig rökutveckling. Väl framme på plats såg personalen att det 
var två stadsbussar som var övertända.  

Då det snabbt stod klart att det inte fanns några personer kvar i 
bussarna inriktades räddningstjänstens arbete till att förhindra 
spridning samt till att släcka branden. 

Då vakthavande brandingenjör inte bedömde att det fanns något 
behov av en utökad ledningsnivå tog vakthavande brandingenjör 
aldrig över som räddningsledare utan insatsen leddes av 
insatsledaren som nivå 2 befäl.  
 
Arbetet bestod i inledningsskedet av att släcka branden i bussarna. 
Denna uppgift stod Berga för (1110 och 1140). Men när det 
upptäcktes att branden var på väg att sprida sig till Arrivas lokal 
tilldelades Bårslöv uppgiften att förhindra spridning till rastlokalen.  
 

I inledningsskedet av insatsen fick räddningsledaren, 1080 
information av stabsbrandmästaren (SBM) angående 
insatsmetodiken för brand i biogasbussar, se bilaga 1. 

Eftersom de två bussarna redan var helt övertända vid Helsingborgs 
brandförsvars ankomst och räddningsledaren fick information om att 
båda bussarna var tomma inriktades insatsen i inledningsskedet på 
att dämpa branden. Detta för att kunna urskilja om alla 
temperatursäkringarna på gasflaskorna på den främre bussen hade 
löst ut. Med hjälp av vattenkanonen från tankbilen lyckades 
personalen dämpa branden så mycket att de kunde se att alla 
temperatursäkringarna hade löst ut. 
 
Då den bakre bussen var av aluminium hade redan taket med de 
ovanliggande gastankarna rasat in och tankarna låg i den brinnande 



bussen. Aluminium har en smältpunkt på 650°C och 
temperatursäkringarna på gasflaskorna ska brista vid en temperatur 
strax över 100°C. I och med detta är det högst sannolikt att även 
temperatursäkringarna på den bakre bussens gasflaskor löst ut 
redan innan Helsingborgs brandförsvar varit framme på plats. 
 
När detta väl var konstaterat inriktades arbetet på att släcka branden 
i bussarna. Vid släckningen användes inledningsvis vatten men efter 
ett tag övergick man till att använda mellanskum. 
 
Stabsbrandmästaren kontaktade strax efter klockan tio Örbyverket 
enligt en framtagen instruktion för anmälan vid skador på miljön vid 
räddningsinsats, se bilaga 2. Detta då stabsbrandmästaren bedömde 
att det kunde föreligga fara för miljön med tanke på 
skumsläckningen. 

Kommunikationen fördes över RAPS 49 på stabsbrandmästarens 
initiativ.  

Efter att branden i bussarna var släckt dröjde det ända till klockan 
17.45 innan sanering av släckrester på olycksplatsen samt 
dammarna vid Stenbrogården påbörjades.  
 
Polisens avspärrningar hölls inte som de skulle, utan bilar tilläts att 
passera in i området kring bussarna som brann. 
 
Helsingborgs brandförsvar fick i ett tidigt skede tag på en 
representant från den drabbade verksamheten, bussbolaget Arriva.  

Skadorna begränsades till de båda biogasbussarna som blev totalt 
utbrända. Även en byggnad intill busshållplatsen fick brandskador 
dock i mindre omfattning, se bild 3. 
 



 
Bild 3. De två utbrända bussarna samt den intilliggande byggnaden som 
brandskadades. 

Det fanns brandspridningsrisk till den intilliggande byggnaden där 
Arrivas personal har möjlighet att uppehålla sig vid fikaraster 
alternativt i väntan på en annan buss. I övrigt fanns inga andra 
byggnader så nära att branden hotade att sprida sig vidare. 

Insatsen har analyserats med hjälp av en STEP-analys. Resultatet 
redovisas i kronologisk ordning. För en översikt av den genomförda 
STEP-analysen, se Bilaga 3. 

För att kunna genomföra STEP-analysen behövde först alla aktörer 
som agerat eller på annat sätt påverkat förloppet identifieras. De 
identifierade aktörerna redovisas i STEP-analysen i Bilaga 3. 
 
Efter att alla aktörer identifierats genomfördes intervjuer med flertalet 
av de olika personer/verksamheter som var inblandade vid insatsen. 

När alla intervjuer hade genomförts påbörjades STEP-analysen av 
räddningstjänstens insats samt det efterföljande arbetet fram tills 
sanering påbörjades. När händelseförloppet klarlagts identifierades 
möjliga förbättringar som behöver genomföras för att 
räddningstjänsten och övriga myndigheter skall kunna genomföra en 
liknande insats på ett effektivare sätt i framtiden. 
 



De identifierade förbättringsområdena presenteras i STEP-analysen i 
form av röda trianglar som är länkade till en eller flera händelser 
under insatsen. Varje triangel är numrerad och i kommande 
resonemang beskrivs vad som behöver förbättras inför en eventuell 
ny insats. 
 

När busschauffören i den bakre bussen försökte öppna de främre 
dörrarna i bussen öppnades inte dörren vid den första 
knapptryckningen. Enligt uppgifter från chauffören var det först efter 
ett antal knapptryckningar som dörren öppnades. 
 
I denna utredning har inget fokus lagts på varför dörren inte 
öppnades i inledningsskedet. Men för att underlätta för chaufförerna 
vid en olycka rekommenderas att bussbolaget tar fram 
åtgärdskort/checklistor som med fördel kan finnas placerade i 
bussarna. Korten är tänkta att vara ett stöd vid en olycka där 
chauffören ska följa de instruktioner som finns på kortet. Till exempel 
bör där finnas en kort beskrivning av vilka knappar/vred etcetera som 
skall manövreras i inledningsskedet för att öppna dörrar så att 
eventuella passagerare kan utrymma. På korten bör det även finnas 
med vilka moment som chauffören bör genomföra för att så långt 
som möjligt undvika att biogastankarna blir involverade i en brand. 
 
Alla chaufförer går visserligen igenom vilka rutiner som gäller både 
för dörröppning och för vilka vred som skall stängas vid en olycka, 
men då det förekommer olika modeller på bussar kan det vara en 
fördel att ha åtgärdskort/checklista som stöd vid en stressad 
situation.  

Vid tillfället för bussbranden hölls en utbildning i hot- och våld på 
Brandorama (vid station Berga). Detta medförde att det fanns en 
täckstyrka på station Gåsebäck som hade Bergas fordon med sig. 
Normalt sett tar täckstyrkan bara med sig släck- och höjdenhet (1110 
och 1130) vid flytt till annan station. Men just denna dag ville 
stabsbrandmästaren att även tankbilen (1140) skulle plockas med.  
 
Normalt sett finns det tankbil på Berga och på Bårslöv men inte på 
Gåsebäck. Hade larmet gått enligt larmplan så hade Bårslöv åkt som 
primärstyrka med släckenhet och Gåsebäck hade gått som 
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sekundärstyrka. Detta innebär att det inte hade kommit med något 
tankfordon i inledningsskedet.  
 
Då det vid utlarmningen framgick att det var två stadsbussar som 
brann beslutade sig styrkeledaren för att ta med tankbil.  

Efter cirka en halvtimmes insats kontaktade stabsbrandmästaren 
Örbyverket för att meddela att det förelåg risk för att släckvatten och 
skum skulle kunna förorena dagvattnet. 
 
Personen som tog emot samtalet skulle kontakta reningsverket för att 
se vilka åtgärder som behövde företas.  

Räddningschef i beredskap kontaktades aldrig vid insatsen. Istället 
uppmärksammade RCB olyckan av en slump via internet.  
 
En fråga som bör diskuteras är i vilka fall räddningschef i beredskap 
skall kontaktas. Vid händelser med ett stort mediatryck och/eller i fall 
där det kan komma att bli ett stort medialt intresse även efter 
räddningstjänstens insats är avslutad kan det vara bra att 
räddningschef i beredskap är informerad om händelsen.  

Miljörestvärdesledaren kontaktades i ett senare skede på 
eftermiddagen då räddningsinsatsen redan var avslutad. 
Anledningen till att miljörestvärdesledaren kontaktades var att en 
miljöinspektör i Helsingborg hade kontaktat stabsbrandmästaren och 
påtalat att miljörestvärdesledaren borde larmas då det förelåg 
spridningsrisk till Råån.  

Under eftermiddagen försökte miljörestvärdesledaren i omgångar få 
tag på någon ansvarig på NSVA men blev hänvisad fram och tillbaka 
i organisationen. Först efter nästan en timme fick 
miljörestvärdesledaren klarhet i att det var PEAB som var 
underentreprenör till NSVA som skulle ta hand om saneringen.  

Med de förutsättningar som rådde vid räddningstjänsthändelsen och 
med de resurser som mobiliserades, blev resultatet av den akuta 
insatsen bra.  
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För att förbättra räddningstjänstens och andra inblandade 
organisationers möjligheter att utföra en bra insats vid liknande 
händelser föreslås dock följande åtgärder: 
 
Arriva 

 För att underlätta för de busschaufförer som arbetar på Arriva 
rekommenderas att åtgärdskort/checklistor för hur chauffören ska 
agera vid en olycka tas fram. På kortet/checklistan bör det framgå 
hur och i vilken ordning olika moment ska genomföras till exempel 
vid dörröppning och vid avstängning av gassystemet.  
 
Då det kan finnas skillnader i hur olika moment skall utföras 
beroende på bussmodell rekommenderas att de 
åtgärdskort/checklistor som tas fram är placerade i respektive 
fordon. Detta för att det alltid skall finnas ett åtgärdskort/en 
checklista som är aktuell för det fordon som busschauffören 
arbetar i. 

Stab- och ledning 

 I detta fall användes i stort sett inte den insatsmetodik som tagits 
fram för bränder i biogasbussar. Detta eftersom förloppet var så 
snabbt att biogastankarna hade löst ut på båda bussarna redan 
när brandförsvaret var på plats. Frågan är om den insatsmetodik 
som finns framtagen är rätt utformad eller om den behöver 
kompletteras med ytterligare information om hur man bör agera 
beroende på hur brandförloppet ser ut vid framkomst samt vilket 
riskavstånd som är aktuellt. Detta då det finns fall från bland annat 
USA där temperatursäkringarna inte har löst på grund av en lokal 
brand vilket i sin tur har lett till kärlsprängning (Perrette L., 2007). 
  

 Vid insatsen kontaktade stabsbrandmästaren Örbyverket enligt 
den instruktion som fanns framtagen. Enligt den rutin som finns 
framtagen skulle även miljöförvaltningen och länsstyrelsen ha 
kontaktats via fax. Detta gjordes dock aldrig.  
 
Vid olyckor som leder till skador på miljön där det krävs en aktiv 
åtgärd skall enligt instruktionen dessutom även M-RVL kontaktas. 
I detta fall kontaktades M-RVL i ett senare skede på initiativ av 
miljöinspektören. Detta var efter att räddningstjänsten avslutats.  
 
Rutinen för vem som skall kontaktas och på vilket sätt vid skador 
på miljön i samband med en räddningsinsats behöver förtydligas 
och informeras till de funktioner som är berörda. Det förelåg även 
oklarheter i vilka nummer som skulle användas för att komma i 
kontakt med Örbyverket/VA-jouren vid olyckstillfället. Rutinen har 



reviderats vad gäller de telefonnummer som skall användas vid en 
skada på miljön. Det bör funderas över om det går att göra 
instruktionen ännu tydligare, till exempel genom att lägga till en 
kort checklista.  
 

 En annan sak som behöver diskuteras är när stabsbrandmästaren 
bör kontakta räddningschef i beredskap (RCB). I detta fall blev 
RCB aldrig kontaktad av stabsbrandmästaren, utan istället fick 
RCB reda på bussolyckan via nätet vid halvtolv-tiden. RCB ringde 
då upp stabsbrandmästaren för att kontrollera om det fanns något 
behov av hans hjälp. 

Stabsbrandmästaren meddelade att läget var under kontroll och 
att räddningsinsatsen i princip var avslutad. 
 
Med tanke på det mediatryck som var under olyckan men som 
även höll i sig under de efterföljande dagarna hade det varit bra 
om RCB hade blivit inkopplad. En diskussion bör föras kring vilka 
kriterier som skall leda till att RCB kallas in.  
 

NSVA 

 Vid insatsen kontaktade miljörestvärdesledaren NSVA i omgångar 
men blev bara runtskickad mellan olika personer innan han 
slutligen efter nästan en timmes tid fick reda på att det var PEAB 
som var driftansvariga. Det finns därför ett behov att se över sina 
rutiner inom NSVA för att säkerställa att anställda inom NSVA vet 
vem de ska koppla dessa ärenden till. 

Berörda myndigheter vid en olycka med skador på miljön 

 Efter vad som har framkommit i denna olycksundersökning har 
arbetet med att förhindra att förorenat släckvatten och skum nått 
dammarna vid Stenbrogården inte påbörjats förrän sent på 
eftermiddagen samma dag.  
 
För att undvika att det blir liknande förseningar vid kommande 
händelser bör representanter från Helsingborgs brandförsvar, 
stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, Örbyverket, 
NSVA och miljörestvärdesledaren träffas och gå igenom de 
rutiner som finns inom respektive verksamhet/organisation. Detta 
för att säkerställa att ett eventuellt saneringsarbete påbörjas i ett 
tidigare skede vid nästa tillfälle.
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09:30 09:30 09:32 9:38 10: 08 11:30 11:45 

Chaufför 
Volvo 

SOS 

Volvo 

MAN 

Aktörer 

SBM 

VBI 

IL 

Berga  

Chaufför + 
passagerare 

MAN 

Avlösande
chaufför  

09:34 

Bårslöv 

Örbyverket 

RCB 

M-RVL 

10: 03 

Står still på 
busshållsplats med 
motorn avstängd 

Blir påkörd 
bakifrån av Volvo - 
brandstart 

Kör in till 
busshållsplats, får ej 
stopp på bussen 

Kör in i den 
stillastående MAN-
bussen - brandstart 

Utrymmer 
MAN-bussen  

Misslyckat 
släckförsök med 
handbrand-
släckare  

Befinner sig i rast-
lokal vid hållplats  

Tittar ut och ser 
busskollision med 
efterföljande brand  

Får med sig 
Volvochaufför, 
ringer SOS  

Tar sig ut 
på trottoar 
utanför 
bussen  

Flyttas i 
säkerhet  

SOS får 
inringt larm  

Upptäcker 
att buss 
brinner  

Nivå 1 larm  

Nivå 3 larm - 
förstärkningslarm 

Utlarmning 
– nivå 3  

Utlarmning 
– nivå 3  

Utlarmning 

Fler 
uppringare  

Beslutar att ta 
med 1140  

R
äd

dn
in

gs
tjä

ns
t a

vs
lu

ta
d 

Initierar 
RAPS 49 

Går över på 
RAPS 49 

Går över på 
RAPS 49 

Går över på 
RAPS 49 

Går över på 
RAPS 49 

Kontaktar 
Örbyverket 

Får info av 
SBM 

Upptäcker 
rastlokal 

Försöker 
öppna 
bussdörr  

Blir varse buss-
olyckan via nätet 

Kontaktar 
SBM 

Meddelar RCB 
att det inte 
behövs några 
ytterligare 
resurser 

4 2
  

3
  

1
  

Höjer upp till 
Nivå 3 larm 



 

5
  

6
  

Får info om 
busskrocken 

Larmar M-RVL 

Meddelar att det 
föreligger 
spridningsrisk till 
Råån 

Informeras om 
spridningsrisk till 
Råån och uppmanas 
att kalla in M-RVL 

Får larm Ringer SBM 

Informerar 
M-RVL 

Ringer 
miljöinspektör 

Kontaktas 
av M-RVL 

Söker kontakt med ansvarig på NSVA 

Kontaktar 
M-RVL 

Får info om 
spridning 
samt åtgärder 

Får info om 
spridning 
samt åtgärder 

Får kontakt med 
NSVA/ info att 
PEAB är ansvariga 

Får kontakt 
med PEAB  

Får info om 
spridning samt 
åtgärder 

Kontaktar 
miljöinspek-
tör för mer 
info 

Kontaktas 
av PEAB 

Bekräftelse att 
PEAB kommer 
att vidta åtgärder 

Kontaktar 
M-RVL 

Kontaktar 
M-RVL 

Info om att 
inga åtgärder 
påbörjats 

Kontaktar 
PEAB och 
miljöinspektör 

Ärendet 
avslutas 

Sa
ne

rin
g 

på
bö

rja
s 

13:25 13:35 15:20 15:50 

SOS 

Aktörer 

SBM 

14:30 

PEAB 

M-RVL 

14: 40 

Miljö-
inspektör 

NSVA 

13:40 14:05 14:10 14:45 

SBF 

16:00 17:45 




