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Ny utbildning om bränders 

miljöpåverkan 

För att åskådliggöra miljöeffekterna av 

räddningstjänstens insatser utvecklas ett nytt 

utbildningspaket. Utbildningen syftar till att öka 

räddningstjänsternas förståelse för miljöpåverkan 

vid olika taktiska val vid brandinsatser i fordon och 

skolbyggnad. 

Räddningstjänsternas roll är att skydda och rädda liv, 

egendom och miljö. Skador på liv och egendom syns ofta 

direkt. Skador på miljön är ofta osynliga och upptäcks först 

långt senare. Den komplexitet som finns i miljöfrågan gör det 

svårt att veta hur miljöaspekterna ska hanteras och värderas. 

Miljöfrågan börjar dock komma mer i fokus och 

räddningstjänsten vill bli bättre på att minimera sin 

miljöpåverkan vid insats. Det här är dock en svår uppgift och 

det har också funnits begränsat med forskningsstudier inom 

detta område vilket gör att många val har gjorts godtyckligt 

och utan faktabakgrund.  

Höja kunskapen om släckinsatsers miljöpåverkan 

Det existernade verktyget Fire Impact Tool baseras på den 

senaste forskningen och illustrerar tydligt de miljöeffekter 

som olika taktiska val leder till. Projektet kommer med hjälp 

av verktyget, ta fram utbildningsmaterial som ger kunskap om 

släckinsatser miljöpåverkan. Därmed kan räddningstjänstens 

förmåga att skydda miljön vid insats öka. 

Forskning och samhällsnytta 

Detta projekt kommer att koppla ihop forskare med praktiker 

så att forskningsresultat kan göras om till praktisk nytta. 

Tillsammans med räddningstjänsterna Storstockholm, R-Syd 

och Storgöteborg kommer verktyget anpassas till användaren. 

Sedan kommer utbildningsmaterial utvecklas i samarbete med 

MSB och de tre räddningstjänsterna. Slutligen kommer ett 

utbildningspaket finnas tillgänglig för räddningstjänster i hela 

Sverige likväl som för studenter vid Lunds universitet och 

MSB:s skolor. 
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