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Datum Dnr 

Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen 2019-04-20 2019-000212 

 

Fördjupad olycksundersökning 

gällande brand i tankbil på 

vattenskyddsområde  

 

 
Foto taget av räddningstjänsten.  

 

 

Anledning till 

undersökningen: 

 

 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 10 § anges att: 

”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till 

att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga 

orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 

genomförts” 

Grundläggande för alla olycksundersökningar är att de ska 

genomföras i ett lärande och inte i ett skuldbeläggande syfte. 

Utredningen skall därför inte användas i en juridisk process 

om ansvar för kostnader om sådana brister klargörs. 
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Datum: 

 

2018-08-17 

Tidpunkt för larm: 

 

02:53 (fredag) 

SOS Alarm AB 

ärendenummer: 

 

05-4177661-2 

Räddningstjänstens 

ärendenummer: 

 

Objekt 

2018000960 

 

 

Tankbil 

  

Startföremål: Däck/hjulaxel 

 

Brandorsak: 

 

Varmgång 

Undersökningen 

utförd av 

 

Olycksfallsutredare Morgan Palmquist 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Rapporten är 

granskad av 

 

Beställare 

 

Avgränsningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningens 

genomförande 

 

 

 

 

 

 

Övrig information 

 

Brandingenjör Magnus Lundqvist 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

 

Undersökningen har avgränsats till  

• Räddningstjänstens beslut och insats  

• Samverkansprocess med övriga aktörer 

• Olyckans miljökonsekvens och 

saneringskostnad 

 

Olycksundersökningen kommer inte att beröra orsaken varför 

eller hur branden startat.  

 

Som underlag till undersökningen finns räddningstjänstens 

foto- och filmdokumentation samt händelserapport, 

miljörestvärdeledarens rapport samt försäkringsgivarens 

underlag för skadekostnaden. 

 

Intervjuer har genomfördes med räddningstjänsten, Avesta 

Vatten samt miljömyndigheten.  

 

Utredaren har varit engagerad som miljörestvärdeledare för 

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning i händelsen.  

 

 

 
 

 



 

3 

 

Sammanfattning 
 

En tankbil innehållande 17 000 liter oljeblandad bensin börjar brinna efter 

riksväg 70 norr Avesta i augusti 2018. Denna sommar var en av de varmaste 

somrarna på länge där Sverige drabbades av flera större och allvarliga 

skogsbränder.  

 

Det som komplicerade insatsen ytterligare var att tankbilen stod inom 

vattenskyddsområdet, mitt på en grusås med mycket genomsläpplig mark. 

Händelsen får anses vara ovanlig ur ett nationellt perspektiv och det är 

därför viktigt att försöka dra erfarenheter hur räddningstjänsten och 

kommunen hanterade olyckan. 

 

När en tankbil brinner inom vattenskyddsområde kan det innebära en 

konflikt mellan livräddande åtgärder, värdet på vattentäkten och säkerhet för 

insatspersonalen. Ur en räddningsledares perspektiv så är denna typ av 

olycka bland det mest svårare att hantera i det korta förloppet med de beslut 

som behöver tas. I den här händelsen har ingen människa varit i omedelbar 

fara utan räddningstjänsten har kunnat fokusera enbart på branden och dess 

konsekvens. 

 

Räddningsledaren tog tidigt ett beslut att inte släcka branden i syfte att 

minimera en miljöskada på vattenskyddsområdet. Man har från 

räddningstjänstens proaktivt samverkat med interna och externa aktörer på 

ett föredömligt sätt vilket man bör sprida erfarenheter av.  

Räddningstjänsten har också valt att bedriva räddningstjänst och ha kontroll 

över förorening tills den inte längre utgör något hot mot vattentäkten som 

också har ett regionalt intresse.   

 

Utredarens slutsats är att insatsen har varit mycket kostnadseffektiv och 

miljömässigt motiverad där räddningstjänsten genom sitt agerande räddat 

mycket stora regionala värden. 

Det är inte ovanligt att räddningstjänsten är oroliga för de kostnader som 

följer när man kallar in externa aktörer och bedriver räddningstjänst för att 

stoppa föroreningen nå grundvattnet.  

Utredarens erfarenhet från att ha hanterat ett flertal olyckor på 

vattenskyddsområde är att räddningstjänstens kostnader är försumbara till 

räddat värde ur ett kommunalt perspektiv.   

 

Utredaren vill också hänvisa till en tidigare utredning gällande brand i 

traktor på vattenskyddsområde för att räddningstjänsten skall kunna dra 

erfarenhet av vikten att välja rätt släckmetod, se 

 

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand%

20-

%20ej%20i%20byggnad/2017/Traktorbrand%20på%20vattenskyddsområde

%20Karlstad%202017.pdf 

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand%20-%20ej%20i%20byggnad/2017/Traktorbrand%20på%20vattenskyddsområde%20Karlstad%202017.pdf
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand%20-%20ej%20i%20byggnad/2017/Traktorbrand%20på%20vattenskyddsområde%20Karlstad%202017.pdf
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand%20-%20ej%20i%20byggnad/2017/Traktorbrand%20på%20vattenskyddsområde%20Karlstad%202017.pdf
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand%20-%20ej%20i%20byggnad/2017/Traktorbrand%20på%20vattenskyddsområde%20Karlstad%202017.pdf
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Inledning 

När kommunen bedriver räddningstjänst med stöd av Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor så är syftet att hindra och begränsa skador på människor, 

egendom eller miljön. Finns ingen omedelbar fara för liv, hälsa eller 

egendom så bör man välja en teknik som hindrar eller motverkar en 

olägenhet för miljön. Vid alla räddningsinsatser så skall därför bästa möjliga 

teknik användas. 

 

 

Händelse 

 

En tankbil innehållande 17 000 liter oljeblandad bensin började brinna 

en tidig morgon efter varmgång i bakre hjulaxlar. Chauffören försökte 

släcka branden med de handbrandsläckare som fanns på fordonet innan 

han tvingas lämna platsen. Vid räddningstjänsten framkomst så inledde 

man med att försöka släcka branden med vatten. Släckförsöket hade inte 

den avsedda verkan som man önskade och branden ökade i stället i 

intensitet. I diskussionen med lastbilschauffören så missförstår man 

varandra och räddningsledaren/IL uppfattar att det kan finnas en 

acetylenflaska placerad på tankbilen. 

 

Räddningsledaren/insatsledaren avbryter insatsen med motivering att 

• olycksplatsen låg på ett vattenskyddsområde där förorenat 

släckvatten hel- eller delvis skulle kunna slå ut vattentäkten. 

• riskerna var för stora för insatspersonalen att vistas i närområdet 

av tankbilen 

 

 

 
Flygfoto visar platsen där olyckan skedde www.hitta.se 

380 m till närmaste byggnad och ca 2 km till vattenverket.  

 

http://www.hitta.se/
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Vägen stängs av, området utryms och insatspersonalen beordras retirerar 

ca 200 meter från platsen. Räddningsledaren/insatsledaren söker nu via 

SOS Alarm kontakt med BIB1. SOS-operatören känner sig osäker över 

nomenklaturen och av misstag aktiveras MSB:s2 nationella resurs, 

räddningstjänststöd i beredskap3. När kontakt uteblir så ringer 

räddningsledaren/IL upp BIB direkt där en första kontakt tas. Man enas 

om att BIB åker till platsen. 

 

Insatsen kommer nu att övergå till en insats där räddningsledaren/IL 

beslutar om en mer passiv insats där mer släckvatten inte skall påföras 

branden. Syftet är att minimera miljökonsekvensen och skydda 

vattenskyddsområdet.   

  

Händelsen är intressant i ett lärande perspektivet  

 

➢ Räddningstjänsten valde tidigt i insatsen att avbryta 

släckningsarbetet och övergå till en mer passiv insats och inte 

påföra mer släckvatten. 

 

Vilka var de avgörande faktorerna för att räddningsledningen tog 

detta beslut och vilka miljökonsekvenser innebar det? 

 

➢ Ett antal aktörer aktiverades tidigt i insatsen så som 

beredskapssamordnare, MSB:s nationella resurs 

Räddningstjänststöd i beredskap, Avesta kommuns 

krisledningsorganisation, Avesta Vatten, miljökontoret, 

miljörestvärdeledare. Vilken betydelse har det haft i 

händelseförloppet? 

 

➢ Är det ekonomiskt försvarbart och miljömässigt motiverat att 

bedriva räddningstjänst vid risk för miljöpåverkan på 

grundvattnet vid olycka på vattenskyddsområde?  

 

 

Räddningstjänsten 
 

Räddningstjänstens ansvar och skyldigheter 

Med räddningstjänst avses i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor de 

räddningsinsatser som kommunen skall ansvara för vid olyckor och 

överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 

människor, egendom eller miljön4. Man tydliggör också i samma lag att;  

 

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 

                                                 
1 Brandingenjör i beredskap 
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
3 MSB har beredskap för allvarliga olyckor, kriser och katastrofer både i Sverige och 

internationellt. MSB:s uppdrag är att bistå och ge stöd till samordning mellan svenska 

myndigheter i krissituationer och att kunna bistå EU och FN-organisationer www.msb.se 
4 1 kap 2§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

http://www.msb.se/
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räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på 

ett effektivt sätt”.5 

 

För att kommunen skall ansvara för en insats så skall det vara motiverat med 

hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, 

kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. 

 

Räddningsledaren är utsedd att företräda räddningschefen att på dennes 

mandat besluta om kommunen har ett ansvar att bedriva räddningstjänst. 

Mandatet innebär att vid varje larm tolka och kontinuerligt ompröva sitt 

beslut under insatsen om alla fyra räddningstjänstkriterierna är uppfyllda. I 

uppdraget följer också ansvaret att besluta när räddningsinsatsen skall 

avslutas. Beslutet skall om möjligt underrättas ägaren eller 

verksamhetsutövaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett. 

Beslutet skall redovisas i skriftlig form. 

 

Med den reformerade räddningstjänstlagstiftningen (Regeringens 

proposition 2002/03:119) så har lagstiftaren tydliggjort en del av syftet med 

den nya lagstiftningen gällande miljökonsekvenser 

Den föreslagna lagen bedöms bidra till att uppfylla de angivna 

miljökvalitetsmålen. Inom ramen för de nationella målen skall 

förutsättningarna för en ekologisk hållbar utveckling beaktas. Med detta 

avses, förutom skyddet av miljön, en hållbar försörjning och en effektiv 

användning av resurser i räddningstjänstverksamheten. Hänsynstagande till 

detta skall även ske såväl i samband med det förebyggande arbetet som vid 

räddningsinsatsen och vid åtgärder efter insatsen. Exempel på sådant som 

bör beaktas är val av släckmedel, val av medel vid miljöräddningstjänst till 

sjöss och omhändertagande av kontaminerat släckvatten6 

 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

I räddningstjänstförbundet ingår fyra medlemskommuner. Avesta, Fagersta, 

Hedemora och Norberg kommun.  

 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund leds av räddningschef. 

Räddningschefen är underställd förbundsdirektionen och har det yttersta 

ansvaret, dygnet runt, året om för hanteringen av förbundets verksamhet och 

räddningsinsatser.  

 

För att klara att ha en god beredskap över tid och att hantera flera 

räddningsinsatser samtidigt så har Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

valt att ha fem ledningsstrukturer fördelat mellan system- och operativ 

ledning7. Modellen är hämtad från dåvarande Räddningsverkets skrift 

Grunder för ledning8.   

                                                 
5 1 kap 3§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
6 Regeringens proposition 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning 
7 https://avesta.se/globalassets/for-alla-sidor/stod-och-omsorg/trygghet-sakerhet-och-

kriser/raddningstjanst/blad-broschyrer-

dokument/handlingsprogramriskanalys/handlingsprogram-2015---2018.pdf 
8 https://rib.msb.se/Filer/pdf/8884.pdf 
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I systemledning ingår normativ (tolkar och beslutar om organisationen roll) 

och strategisk ledning (beslutar om beredskap och insatsen ram).   

 

I den här händelsen så har man tillämpat ledningsberedskapsnivå gul.  

 

 
 

Ledningsberedskapsnivå gul är en utbyggnad av lednings kapaciteten vid 

exempelvis en stor olycka. Ledningsberedskapsnivå gul bemannas av egen 

personal efter ändring av schema 

 

 

Räddningsinsatsen 
 

Händelseförlopp räddningsinsats 

Fredag den 17 aug klockan 02.53 larmas räddningstjänsten om att en tankbil 

brinner efter riksväg 70 nordost Avesta. Chauffören uppger att efter han 

stannat fordonet kunnat konstatera att höger bakhjul exploderat och att 

fälgen var mycket varm och delvis glödande. Bedömningen som gjorts är att 

branden startat runt bakhjulet.  

 

Försök att släcka branden genomfördes av chauffören med hjälp av 

fordonets handbrandsläckare. I samband med detta så ådrog han sig 

brännskador. Branden spred sig snabbt i fordonet med värmeutveckling mot 

fordonets godstank innehållande oljeblandad bensin.  

 

Räddningstjänstens framkomst och omedelbara åtgärder  

Vid räddningstjänstens framkomst så brinner det kraftigt runt bakre hjulaxel 

på båda sidor. På plats finns då redan första ambulans som omhändertagit 

chauffören för vård. Räddningstjänsten påbörjar insatsen med att försöka 
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släcka branden kring hjulaxeln utan lyckat resultat. Då brandförloppet i 

stället ökar i styrka beslutar räddningsledaren att avbryta släckinsatsen.  

 

Den bedömningen som görs är att det föreligger stor risk att bensinen 

antänts samt att man är medvetna om att olycksplatsen ligger på 

vattenskyddsområdet. Påförande av stora mängder släckvatten i 

kombination med oljeblandade bensin skulle dramatiskt förvärra risken för 

kontaminerat grundvatten och i förlängningen otjänligt dricksvatten.  

I sin bedömning så uteslöt räddningsledaren heller inte risken för explosion.  

 

All insatspersonal beordras retirera sig ca 200 m från platsen. Polisen bistår 

och stänger av båda körfälten väg 70 vid Fridhem samt Grönvallen. 

 

Räddningsledaren söker BIB/brandingenjör i beredskap via SOS alarm i 

Falun. Operatören har problem att finna kontaktvägarna till brandingenjör i 

beredskap och man söker i stället jourhavande brandingenjör på MSB. Då 

kontakten uteblir så söker räddningsledaren kontakt på egen hand med 

brandingenjör i beredskap direkt. Man stämmer utav händelsen och enas om 

att brandingenjör i beredskap kommer till platsen.   

 

Strax efter samtalet med brandingenjör i beredskap kl. 03.25 så 

sammankopplas IL/räddningsledaren med MSB:s funktion 

räddningstjänststöd i beredskap. Tankbilen brinner nu med 10-15 meter 

höga lågor. Samtalet rörde i huvudsak om den gasflaska som skulle finnas i 

fordonet samt om det gick att utesluta en s.k. BLEVE (Boiling Liquid 

Expanding Vapor Explosion). Diskussion fördes om metodval av insats. 

IL/räddningsledare fick stöd i sin bedömning av beslut och besked att någon 

risk för BLEVE inte förelåg. Man var också eniga om att skum inte skulle 

användas p.g.a. av risken att kontaminera grundvattnet. 

    

Olycksplatsen är sedan tidigare utrymd och avspärrad med en radie av 200 

meter utifrån den risk man bedömt förelåg. Målet med insatsen är nu helt 

inriktad på att minimera miljökonsekvensen genom att låta tankbilen brinna. 

Beräknad brinntid på bensinen är ca 30 cm/tim. Räddningstjänsten kommer 

dock senare att få genomföra släckningsarbete utanför vägområdet då 

strålningsvärmen antänder vegetationen. Sommaren 2018 gick ju till 

historien som en mycket varm sommar med omfattande skogsbränder i hela 

landet. 

 

Bakre ledningsstöd startar upp samverkan med berörda parter 

Drygt 40 minuter efter inkommande larm så informerar räddningstjänsten 

kommunens beredskapssamordnare. Beslut tas i samråd att aktivera delar av 

kommunens krisledningsorganisation. Kontakt efterfrågas även med 

företrädare för Avesta Vatten samt tillsynsmyndigheten.  

 

Avesta kommuns krisorganisation kontaktar Tf. förvaltningschef, vilken i 

sin tur ringer en miljöinspektör från en telefonlista. Miljöinspektören som 

kontaktas åker omgående ut till olycksplatsen och kommer där att vara kvar 

ända tills vägbanan nästan är helt återställd. 
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Beslut tas att stänga grundvattenintagen till vattenverket efter dialog från 

räddningsledningen och Avesta Vatten. Man enas också om att personal från 

Avesta Vatten åker till olycksplatsen.  

 

Efter att brandingenjör i beredskap anlänt till platsen kl. 04.00 så blir denne 

ny räddningsledare. Det är nu en omfattande och häftig brand runt hela 

tankbilen. Man tydliggör tidigare mål med insatsen och miljörestvärdeledare 

larmas. 

 

Miljörestvärdeledaren stödjer räddningstjänstens beslut att bedriva 

räddningstjänst. Beslut i samråd tas att påbörja och planera med resurser för 

att mekanisk gräva bort oljeförorenad mark efter att branden brunnit ut. 

Syftet är att utan fördröjning gräva bort föroreningen i den omättade zonen 

och förhindra spridning ned till grundvattnet och den mättande zonen.  

 
Då strålningsvärmen antänt mindre bränder i terrängen så utför 

räddningstjänsten viss släckning där för att begränsa brandspridningen.  

 

Kl. 05.00 så har branden minskat i intensitet och omfattning. 

 

Man kan nu konstatera tydliga märken i asfalten ca 190 meter innan 

olycksplatsen. Räddningstjänsten tolkar att märkena härrör från platsen där 

däcksexplosionen inträffat.  

 

Arbetet med att få fram resurser i form av grävare och lastväxlarflak har 

genomförts och kl. 06.50 så startar schaktningsarbetet upp.  

 

xs x1

Unsaturated zone

Saturated zone

Skiktad markprofil

eller

Omblandad heterogen markprofil
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Foto ger en bild av den värme som branden gett och man kan se hur 

lättmetallen på lastbilen smält och runnit ned i vägrenen/diket. 

 

 
Inledningsvis var tanken att gräva pumpgrop för att begränsa 

utsläppsplatsen. Ingen fri fas av bensin kunde konstateras och bilden visar 

tydliga att marken var mycket torr.  
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Översta marklagret hyvlades nu av för att få en bättre bild av ev. spridning 

ned i mark 

 

 
Kl. 09.00 Resterna av tankbilen lastas för att transporteras från platsen. 
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För att indikera kontaminerad mark så har man anlitat en lokal entreprenör 

för fortlöpande mätningar med PID mätare.  
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Åtgärder genomförs både på och utanför vägbanan med stöd av att 

kommunen bedömer händelsen som räddningstjänst.  

 

 
Efter att man schaktat av marken så fanns en oro att marken under 

vägbanan skulle kunna vara förorenad. Beslut togs att även gräva bort 

asfalten och underliggande massor på ena körfältet. 

 

Under morgonen och förmiddagen så genomförs fortlöpande samtal mellan 

miljörestvärdeledaren och räddningsledningen på plats där 

räddningstjänsten, Avesta Vatten, miljökontoret, Trafikverkets 

driftentreprenör PEAB är representerade.  
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Miljörestvärdeledaren har i sin tur dialog med Trafikverket, SGU9 och 

försäkringsgivarna. Saneringen fortlöper under tiden enligt tidigare 

saneringsplan där man kan konstatera att förvånansvärda låga halter av 

föroreningen finns kvar i marken. Med rätt genomförande är PID10 

(fotojonisationsdetektor) mätningen ett bra fältverktyg.  

 

Förorenade massor körs till Karlslunds återvinningscentral för 

mellanlagring. Man har nyligen upphört med mottagningen av 

verksamhetsavfall då sluttäckning skall påbörjas.  

 

När inga ytterligare indikationer finns på att marken skulle vara förorenad så 

tas 5 stycken jordprover. Dessa körs med egen transport omgående till 

laboratorium i Linköping för analys. Utförare Avesta vatten i samråd med 

lokal entreprenör.  

 

 

Räddningstjänstens avslut 

Efter dialog mellan räddningsledaren och miljörestvärdeledare så avslutas 

räddningstjänsten kl. 14.45. Enligt tidigare uppgörelse så tar 

räddningstjänsten de kostnader, för det som man har beställt, vars syfte var 

att förhindra föroreningen att nå grundvattnet. Kostnader för transporter och 

deponi kommer att ersättas av fordonets (förorenaren) trafikförsäkring.  

 

 

Efterföljande åtgärder 
 

Vägbanan återfylls och riksväg 70 öppnats för trafik redan samma dag.  

Miljörestvärdeledaren initierar ett telefonmöte på förmiddagen första 

vardagen efter olyckan där räddningstjänsten, Trafikverket, 

Miljöförvaltningen, Avesta Vatten samt berörda försäkringsgivare deltog. 

Syftet med telefonmötet var att få en gemensam händelsebeskrivning av 

insatsen, fastställande av saneringsmål samt klarläggande av 

återställningsfasen.   

 

Analyssvar på de jordprover som togs redovisas och de låg klart under 

Naturvårdsverkets generella riktlinjer. Inga ytterligare saneringsåtgärder 

anses därför behövas utan man kan nu planera in en asfaltering av vägbanan.  

 

 

Övriga aktörer 

 

SOS alarm   

Första insatsledare tillika räddningsledare på plats aktiverar tidigt 

brandingenjör i beredskap (BIB) via SOS alarm. Operatören kände sig 

osäker och söker beslutsstöd hos annan räddningstjänst där man kontaktar 

                                                 
9 Sveriges geologiska undersökning 
10 PID är ett fältinstrument som mäter den totala halten flyktiga organiska föreningar 

(VOC) samt en del andra toxiska ämnen 
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inre befäl på Dala Mitt. Där tolkade man att det troligtvis är en regional eller 

nationell resurs vilket föranledde att SOS-operatören tar kontakt med TIB 

(tjänsteman i beredskap) på MSB.  

 

TIB:en i sin tur tolkar att detta föranleder att aktivera räddningstjänststöd i 

beredskap vilket också görs.  

 

Tjänstemannen som har jouren för räddningstjänststöd i beredskap 

kontaktas och sammankopplas med IL/räddningsledare på plats kl. 03.25.  

 

SOS alarm11 bedömning av att det blev som det blev är en 

kommunikationsmiss som förstärktes av att operatören kände sig osäker 

över nomenklaturen BIB. 

 

Avesta vatten och Avfall AB 

I Avesta kommun finns fem vattenverk som producerar sitt vatten från 

grundvattnet. Olycksplatsen ligger efter riksväg 70 inom 

vattenskyddsområde som bedöms ha ett högt skyddsvärde samt att det är ett 

regionalt intresse. Vattenströmningen i det stora vattenmagasinet är i 

huvudsakligen söderut mot Germundbo vattenverk som försörjer ca 15 000 

brukare i Avesta och Norberg kommuner med dricksvatten.  

 

Miljöförvaltningen/Tillsynsmyndigheten 

Miljöförvaltningens ansvar är bland annat att utföra tillsyn och kontrollera 

att miljölagar och förordningar följs. Detta kan ske både på regional- och 

kommunal nivå med olika eller delat ansvar. Om en miljöinspektör hittar 

brister, ställer hen krav på den som felar. Det är förorenaren som betalar.  

De viktigaste lagarna är miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och 

strålskyddslagen. 

 

Miljöenheten Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning arbetar i tre 

kommuner där Avesta, Fagersta samt Norberg kommun ingår. 

Miljömyndigheten har idag ingen beredskap utan en miljöinspektörs 

deltagande vid en insats bygger på att de blir utkallade av någon av sina 

chefer.  

 

Det är ytterst få kommuner i Sverige som har någon beredskap för att utöva 

tillsyn vid en miljöskada. En kontaktväg in till respektive 

tillsynsmyndigheten är kommunens eller Länsstyrelsen TIB funktion. 

 

Kommunen (räddningstjänsten) har en skyldighet12 där miljön har blivit 

skadad att underrätta tillsynsmyndigheten, både den kommunala och 

regionala vilket är Länsstyrelsen. 

 

Att beakta är då den sårbarhet som finns i de kommuner som använder 

räddningstjänstens personal för TIB funktionen. 

 

                                                 
11 Intervju gruppledare SOS alarm 
12 6 kap 1§ Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
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Miljörestvärdeledare 

Brandskyddsföreningens Restvärderäddning har 80 restvärdeledare 

kontrakterade från norr till söder. Av dessa så är 10 stycken specialutbildade 

för miljöskador. Vid miljöskada så skall i första hand närmaste geografisk 

placerade miljörestvärdeledare aktiveras. Restvärdeledaren är oberoende 

vars roll är att företräda uppdragsgivarnas intressen. Med det följer också ett 

mandat att vidta åtgärder på uppdragsgivarnas bekostnad. Mandatet är 

begränsat till 48 timmar men kan utökas om uppdragsgivarna så önskar. Till 

uppdragsgivarna hör 90 procent av sakförsäkringsbolagen samt ett antal 

captivebolag och enskilda företag samt myndigheter som Trafikverket, 

Polismyndigheten och Kammarkollegiet.    

 

Restvärdeledare har mandat att vidta åtgärder på plats eller genom 

telefonkonsultation och fungerar som en koordinator under och efter att 

räddningstjänsten avslutats. 

 

Trafikverket och dess driftentreprenör 

Trafikverket är ansvarig väghållare och därmed en potentiell 

verksamhetsutövare. Man ansvarar för saneringen på vägbanan vilket kan 

ske med hjälp av deras driftentreprenörer som har ett geografiskt 

ansvarsområde. Även räddningstjänsten vid insatser har ett begränsat 

mandat att utföra hinderfri väg.  

 

All annan verksamhet på vägen som t.ex. bärgning, sanering skall 

koordineras och planeras i samråd med Trafikverket. Den viktigaste delen 

efter en trafikolycka där räddningstjänstens avslutas är att minimera 

trafikstörningar och de samhällskostnader som uppstår med detta. Dessa 

kostnader är baserade på vägens trafikflöde. 

 

Markens geologi 

Vid olycksplatsen är det i huvudsak sand i ytan med förmodat inslag av 

siltlager. Grundvattnet ligger djupt och troligtvis djupare än 10 meter. 

Vattenströmningen i det stora grundvattenmagasinet är huvudsakligen 

söderut i riktning mot vattenverket. Avståndet till vattenverket från 

olycksplatsen är ca 2 km. 

 

Saneringen och dess kostnader 

Totalt transporterades det 331 ton massor förorenade massor samt ett 

lastbilslass skrot till Karslund återvinningscentral. Analyser togs på 

föroreningshalten och efter dialog med tillsynsmyndigheten så gavs tillstånd 

att efterbehandla massorna på plats. Även här var värdena relativt låga av 

alifater och aromater vilket möjliggjorde att efterbehandla på plats. 

Kostsamma transporter och dess miljöpåverkan kunde därmed undvikas.   

Räddningstjänstens kostnader är begränsade till egen personal och kostnad 

för de åtgärder som vidtogs för att förhindra föroreningen nå grundvattnet.   

Transporter från olycksplatsen till Karslund återvinningscentral samt 

deponikostnader ersattes av fordonets trafikförsäkring.  
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Deponikostnader inklusive provtagningar uppgick till ca 120 000 kr.   

Trafikverkets kostnader uppgår till 312 000 kr varav kostnaden för ny 

asfaltering samt skadad trafikanordning ingick på 168 000 kr. 

Den totala kostnaden för saneringen och återställning uppgår till 432 000 kr 

netto. Räddningstjänsten har förbundit sig att ta kostnaden för de åtgärder 

som man hade i samband med att hindra föroreningen att nå grundvattnet. I 

skrivandes stund så har man ännu inte fått någon sådan faktura men det 

handlar om ersättning för en grävmaskin under tiden då man bedrev 

räddningstjänst. Övriga kostnader har ersatts av fordonets trafikförsäkring, 

dock inte den personalkostnad som kommunen haft i samband med insatsen.  

Vilket värde har en vattentäkt? 

Att sätta ett ekonomiskt värde på en vattentäkt är svårt, beroende på om den 

helt eller delvis slås ut av föroreningen. Att ersätta den helt förutsätter att 

det finns rimliga alternativ inom hyfsad närhet. De flesta åsar med god 

vattentillgång är idag redan intecknade. Andra alternativ är ytvatten som 

lämpar sig för infiltration.  

 

Även om föroreningen inte når vattenverket utan endast förorenar 

grundvattnet så kommer att orsaka betydande kostnader för kommunen. Den 

aktuella vattentäkten hade ett regionalt intresse vilket måste beaktas. 

 

De problem som kan förväntas är prioritering av brukarna, logistiken kring 

hanteringen av nödvattenförsörjning, var kan kommunen hämta 

ersättningsvatten, informationen till allmänheten, provtagning, analys m.m.  

 
Ovanstående beskrivning är hämtad från SGU rapport 2009:24. Att beakta 

är det kostnadsunderlag för ett bra agerande vid olycka som uppskattas till 

mellan 500 000 – 1 000 000 kronor + egen tid.  
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Gävle Vatten AB13 har tagit fram nyare beräkningar utifrån framtida behov. 

En kompletterande vattentäkt och vattenverk i Gävle-Älvkarleby för ca 50 

000– 100 000 brukare (inklusive överföringsledning). Projekteringstiden 

beräknas ta 15 år med förstudie, utredning, beslut, detaljplanering, tillstånd 

och utförande. Beräknad kostnad 450 miljoner kronor. 

 

I Alunda Östhammars kommun behövs kompletteringar från att idag öka 

vattenuttaget från 2 500 brukare till 5 000 brukare till år 2030 och på sikt 10 

000 brukare till år 2060. Överföringsledning byggs från Tierps kommun 

Tidsplan 3-4 år (om alla tillstånd ges och entreprenad/er inte överklagas). 

Beräknad kostnad ca 150 miljoner kronor. 
 

Gävle vatten har även fått ett utredningsuppdrag för ett avsaltningsverk i 

Östhammar. Tidplan 8 – 10 år. Bedömningen där är en kostnad på 500 – 

1 000 miljoner kronor inklusive ledningar. 

 

Även Livsmedelverket14 har redovisat följande underlag till denna rapport 

• Karlskrona tidsåtgång hitta, provpumpa och bygga/anlägga - 20 år> 

300 miljoner kronor 

• Växjö tidsåtgång hitta, provpumpa och bygga/anlägga - 10 år ca 454 

miljoner kronor 

• Om Uppsala måste ersätta sin vattentäkt 5-10 år (nya ledningar, nytt 

vattenverk) och 1,5 miljard kr. 

 

Utredarens slutsats och rekommendationer 

1. Inledningsvis så fanns det ett egendomsvärde i form av fordon och 

gods att rädda. Räddningsledaren gjorde efter ett inledande försök 

bedömningen att man inte kunde släcka branden. Att fortsätta föra på 

släckvatten skulle då medföra en allvarlig miljöskada med förorenat 

grundvattentäkt som följd. Egendomsvärde bör bedömas som litet i 

förhållande till en hel- eller delvis förorenad vattentäkt. 

 

Räddningsledaren/IL ansåg själv att han hade god kännedom om 

vattenskyddsområdet placering och vikten av val av släckmetod. Av 

misstag kopplas räddningsledaren tidigt ihop med MSB:s nationella 

resurs ”Räddningstjänststöd i beredskap” som också utvecklade och 

stödde räddningsledaren resonemang i dennes bedömning och 

beslut. 

Ett beslut att inte släcka i det tidiga skedet kräver oftast ett stort mod 

av en räddningsledare och bör inte underskattas. En passiv insats att 

inte påföra vatten på branden är ett medvetet val av släckmetod. 

Räddningstjänstens beslut ligger därför helt i lagstiftarens intuition 

                                                 
13 Källa VD Lena Blad Gästrike Vatten AB 
14 Källa Christina Nordensten Livsmedelverket 
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med den reformerade räddningstjänst-lagstiftningen15 att 

räddningstjänsten skall beakta val av släckmedel.  

 

Utredarens slutsats är att räddningstjänsten som verksamhetsutövare 

också följt de allmänna hänsynsreglerna i kap 2 Miljöbalken, i första 

hand §2 och §3.  

 

2. Räddningstjänsten har proaktivt initierat samverkan med andra 

förvaltningar i kommunen men även med externa aktörer som 

Trafikverket och dess driftentreprenör, markägare samt 

försäkringsgivare gm miljörestvärdeledaren. Samverkan och dialog 

har skett fortlöpande under och efter att räddningsinsatsen avslutats.  

 

Den gemensamma lägesbild som tagits fram i processen är starkt 

bidragande och avgörande till att händelsen sammantaget hanterats 

på ett föredömligt sätt från larm till att vägbanan blev helt återställd. 

Här har flera aktörer angett de lokala kontakter och välvilja att bidra 

i sin profession som framgångsfaktorer  

 

Övriga framkomstfaktorer som kommit fram under utredningen är 

bl.a.  

- Delar av Avesta kommuns krisledningsorganisation aktiverades 

och var verksamma under insatsen  

- Avesta Vatten krisledningsorganisation aktiverades tidigt där 

man tidigt bidrog fysiskt med kompetenta medarbetare på plats.   

- Avesta Vatten organisation har innan händelsen övat mycket på 

krisledning där man också har utformat ramavtal med 

entreprenörer för att vara förberedd om olycka sker.  

- Flera aktörer har beskrivit att det fanns en stor vilja från egen 

personal att ”ställa upp” och bidra i händelsen på platsen med 

resurspersoner.   

- Det personliga nätverket har haft stor inverkan på händelsen där 

kontakter till externa resurser har framförts som 

framgångsfaktorer. 

 

3. De faktiska kostnaderna för insatsen och den efterföljande 

saneringen är klarlagda i rapporten. Uppgifterna visar på att 

kostnaden för räddningsinsatsen är försumbar till 

vattenskyddsområdets uppskattade värde.  

 

Insatsen är således ekonomisk försvarbar, miljömässigt motiverad 

och tekniskt genomförbart. 

 

Utredarens delar räddningstjänstens beslut att kriterierna för att 

bedriva kommunal räddningstjänst är uppfyllda. 

 

                                                 
15 Regeringens proposition 2002/03:19 
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4. MSB:s nationella resurs ”Räddningstjänststöd i beredskap” larmas 

av misstag som förstärktes av att operatören på SOS kände sig 

osäker över nomenklaturen BIB.  

 

Missförståndet ledde till att räddningsledaren/IL fick beslutsstöd 

tidigt i insatsen. Åtgärden bör belysas och lyftas fram som ett gott 

exempel där mindre räddningstjänsten har tillgång till kvalificerad 

kompetens och beslutsstöd dygnet runt året om. 

 

Att beakta är att beredskapsfunktionen ”Räddningstjänststöd i 

beredskap” hade goda lokala och organisatoriska kunskaper där hen 

tidigare tjänstgjort vid Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. 

 

5. I en riskutredning16 framtagen av Hedemora kommun med anledning 

av förslag till ny detaljplan har man hänvisat till en årsdygnstrafik 

från 2011 på 9 020 fordon (ca 14 km norr olycksplatsen). Enligt 

uppgifter från MSB (2006) så fraktas det mellan 100 - 33 000 ton 

farligt gods på den aktuella vägen per månad. I sin 

handlingsprogrammet har Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

inte angett denna typolycka som en potentiell risk. Med anledning av 

de faktiska förhållandena och tidigare riskutredning i en av 

medlemskommunerna så bör man beakta detta vid framtagande av 

nytt handlingsprogram då det saknas i nuvarande. 

 

6. Att vara räddningschef innebär att man har det yttersta ansvaret och 

tillika förbundets räddningsledare vid alla insatser. Som sin ersättare 

så har räddningschefen en tillförordnad räddningschef vid sin 

frånvaro.  

Räddningschefen har således det yttersta ansvaret för alla 

räddningsinsatser i förbundets geografiska ansvarsområde.  

 

Denna arbetsbelastning skulle bli ohållbar och därför har 

räddningschefen utsett ett antal potentiella befäl (lägst 

kompetenskrav räddningsledare A) som kan vara räddningsledare.   

 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har angett i sitt 

handlingsprogram att man har fyra olika ledningsnivåer som 

hanterar fem olika ledningsnivåer inom system- och operativ 

ledning. 

 

Räddningschefen har därmed en mycket viktig roll som beaktare 

endera på plats eller distans att följa insatsen och om behov uppstår 

initiera utbyte av räddningsledaren vid en komplex, utdragen insats 

över tid eller av annan orsak. Om räddningschefen själv tar en 

ledningsfunktion längre ned i hierarkin t.ex. som BIB eller RCB så 

tappar man en ledningsnivå vilket inte bör ske.  

                                                 
16 http://www.hedemora.se/UserFiles/Bygga_bo_miljo/RiskutredningNorsen.pdf 
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Arbetsbelastningen på en räddningsledare kan också bli extremt hög 

beroende på insatsen karaktär vilket kan resultera i behov av 

ersättare där den egna självuppfattningen kan missbedömas. Om 

räddningschefen vilket inte på något vis skett i denna händelse skulle 

missköta sitt uppdrag så blir det mer komplext att byta ut 

räddningsledaren då det endast är förbundsdirektionen eller 

Länsstyrelsen som har det mandatet.  

 

Utifrån utredarens resonemang vilket är kontroversiellt så bör därför 

inte en räddningschef leda operativ räddningstjänst eller ha 

underliggande ledningsfunktioner. Vikten av att övervaka 

medlemskommunernas räddningsinsatser och intressen blir och är en 

övergripande uppgift.  

 
7. I ett kommunalt perspektiv är det viktigt att planera för att kunna 

mellanlagra förorenade massor och vätskor vid olyckor på 

vattenskyddsområden. Syftet är att minska körtider och öka 

effektiviteten. Planeringsarbetet bör ske i samverkan mellan VA 

producenten, räddningstjänsten och berörda tillsyningsmyndigheter 

då mellanlagring är tillståndspliktig verksamhet. Har inte kommunen 

egna resurser i form av fordon och maskiner så bör beredskapslistor 

tas fram med privata aktörer. 

 

8. Vid en miljöolycka så skall Länsstyrelsen underrättas av 

räddningsledaren när räddningstjänsten avslutas17. Detta gjordes 

aldrig och bör belysas. Utredarens förslag är att man skapar rutiner 

för detta och förslagsvis så informerar man tjänsteman i beredskap 

på Länsstyrelsen via SOS alarm. Jämför man en liknande händelse i 

Värmland eller Gästrikland så har SOS operatören på lokal central 

detta förberett under ”Åtgärder på begäran”. Operatören kommer 

inte att göra detta på eget bevåg men vid en större händelse som 

detta så skulle man troligtvis ställa en förfrågan till räddningsledaren 

om behovet. 

 

9. I och med att Avesta Vattens krisledningsorganisation aktiverades 

tidigt så är deras erfarenhet att man kunde skapa en fullständig bild 

av olyckans omfattning och möjlig påverkan på grundvattnet. Detta 

hade avgörande betydelse för att man redan vid lunchtid samma dag 

kunde ta beslut om att öppna vattenverket igen. 

 

10. Förordningen skydd mot olyckor 6 kap 1§  

När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som inneburit att 

miljön har blivit skadad, skall räddningsledaren underrätta den eller 

de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet och länsstyrelsen. 

 

Utredaren reflekterar över definitionen ”miljön har blivit skadad”.  

                                                 
17 6 Kap 1§ Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
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Vilka kriterier skall vara uppfyllda för räddningsledaren när denna 

skall förstå att miljön blivit skadad? Är det Naturvårdsverkets 

generella riktlinjer vid förorenad mark som skall vara vägledande 

efter provtagning? Det är ju inte bara utsläpp på mark utan även en 

brand kan vara en giftproducent med miljöskada som följd.  

11. Orsaken till olyckan var troligen varmgång i en bakaxel. Olyckan 

skedde på vattenskyddsområde med ett regionalt intresse efter 

riksväg 70 som passerar tätorten Hedemora och Avesta kommun. 

 

Hur hade en liknande olycka hanterats i eller intill Avesta tätort. 

Exempelvis vid Rutbo villaområde där fastigheterna ligger 75 meter 

från riksväg 70. 

 

Utredaren rekommendationer är att insatsplan tas fram för olika 

typolyckor inom vattenskyddsområde. 

12. Vid denna olycka på vattenskyddsområdet bedöms Avesta kommun 

ha haft en god beredskap och kompetens. Man bör ta till vara på 

denna kunskap och implementera rutiner som fungerar på ett lika 

föredömligt sätt vid miljöolycka utanför vattenskyddsområdet.  

 

 

 

 


