
Grön räddningstjänst
Ett nätverk för bättre miljöskydd 



Grön räddningstjänst är ett nätverk som verkar för att alla aktörer 
förebygger och begränsar konsekvenserna för miljön vid en olycka. 
Vi arbetar också för att utveckla räddningstjänstens miljökunskaper 
genom översyn av utbildning, teknik och metoder.

Arbete för miljön
Nätverket bildades 1998 och baseras i stort på rapporten ”Den gröna 
räddningstjänsten”, som publicerades året därefter (P21-288/99).

Nätverket består bland annat av representanter från räddningstjänst, 
polis och miljöförvaltningar runtom i Sverige samt personal från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som arbetar 
tillsammans i olika former. Det handlar till exempel om projekt-
arbete, rapportering eller utbildning.  Tidigare har nätverket deltagit 
i arbetet med att ta fram en checklista för miljöhänsyn, en sårbarhets-
karta för räddningstjänsten samt en lärobok i miljö kunskap.



Bollplank
Det går att se nätverket som 
ett bollplank och som en re-
ferensgrupp. Nätverket ger 
MSB stöd i arbetet att ta fram 
idéer och riktlinjer för hur vi 
tillsammans ska agera för att 
minska utsläpp vid olyckor och 
övningar. Nätverket är också 
ett viktigt sätt att sprida kun-
skaperna till kommuner och 
räddningstjänsten i Sverige.

Uppgifter
Nätverket ”Grön räddningstjänst” ska medverka till att

• öka kunskaperna om miljöpåverkan

• utöka samverkan mellan aktörer genom informations- och 
erfarenhetsutbyte

• informationen sprids till alla aktörer.

För att nå dit måste vi delta i arbetet med att

• höja räddningstjänstens miljökompetens 

• utveckla och införa användandet av teknik och metoder som 
begränsar mijlöpåverkan vid en olycka

• minska miljöpåverkan vid utbildning och övning

• förbättra bygg- och miljölagstiftningen. 

Kommunerna spelar en nyckelroll. Därför ska vi också

• öka kommunernas miljömedvetenhet i det skadeförebyg-
gande arbetet

• stödja kommunerna med anvisningar och begränsad miljö-
påverkan vid övningspatser.
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Kontakt
Om du har frågor om nätverket eller MSB:s arbete 
för att minska olyckors miljökonsekvenser kan 
du nå oss på telefon eller via mail:

Claes-Håkan Carlsson
claes-hakan.carlsson@msb.se

Sören Lundström
soren.lundstrom@msb.se

MSB:s telefonväxel
0771-240 240


