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Scenarioanalys

Oljeutsläpp till sjöss

Ester Veibäck



Syfte med nationell scenarioanalys

• På ett strukturerat sätt analysera påverkan på samhället 

samt sårbarheter och förmågor kopplat till scenariot 

oljeutsläpp till sjöss.

• Scenariot ska representera en ”värsta trovärdig” 

händelse – allvarlig händelse som innebär en stor 

utmaning för samhällets beredskap, men som ändå inte 

är osannolik.



Val av 

scenario Scenarioutveckling Analys
MSB-

rapport

Konsekvenser på

• miljö

• ekonomi

• liv och hälsa

Hantering av 

händelsen

Hur har vi arbetat?



Vilket område bör drabbas av olyckan?



HELCOM Map and Data Service BRISK project risk assessment



Seatrack Web



Hur väl förberedd är du?



Att förstå 

omfattningen av 

oljeutsläppet och 

utmaningarna som 

det medför.

Att tidigt skala upp 

till en nationell 

händelse och begära 

internationellt stöd.

Att snabbt, under 

helgen, skapa en stor 

organisation med alla 

nödvändiga funktioner.

Att få igång en samordnad 

hantering mellan aktörerna 

till sjöss och på land, tex 

avseende gemensamma 

prioriteringar och 

strategiska beslut av 

insatsen. Utmaningar i det 

inledande skedet



Att hålla en 

samordnad insats 

mellan land och hav 

och gemensamma 

prioriteringar.
Att händelsen 

kommer att dra 

mycket resurser 

under en lång tid.

Att upprätthålla 

ledning/stab över 

tid (uthållighet).

Det kommer att råda 

brist på materiel 

såsom strandduk, 

länsor och 

sorbtionsmedel.

Hantering av så 

stora mängder 

miljöfarligt avfall.

Juridiken 

avseende 

händelsen 

kommer till viss 

del att vara 

styrande.

Att avgöra var och 

hur mycket som ska 

saneras, ”hur rent är 

rent?”. När kan man 

påbörja finsanering 

utan att riskera nytt 

oljepåslag? Utmaningar efter 

några dagar-veckor



Att hantera det 

ekonomiska underskott 

som kommunerna 

försatts i innan 

ersättning från stat och 

försäkringsbolag fallit ut.

Internationellt 

samarbete, särskilt 

avseende 

saneringsfasen.

Att det tar tid innan 

näringar som är 

beroende av kust och 

hav att återhämta sig, 

till exempel fiske och 

kustturism.

Utmattnings-

problematik både för 

verksamheter och 

anställda som varit 

under press lång tid. 

Utmaningar i det 

längre perspektivet



Konsekvenser på skyddsvärden

• Samhällets funktionalitet

• Människors liv och hälsa

• Ekonomiska värden och miljön

• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 

fri- och rättigheter 

• Nationell suveränitet



NRFB

Identifiera brister och 
underlätta prioritering 
mellan åtgärder.

Brist kopplat till en risk 
kan vara generisk –
aggregering av brister.

Ge en bild av allvarliga 
risker.

NRA-EU

Riskbedömningar som 
är relevanta ur ett EU-
civilskyddsperspektiv,

1) landsgränsöver-
skridande konsekven-
ser eller

2) lämpliga att 
förebygga med hjälp 
av EU-medel eller

3) lämpliga att 
förbereda 
gemensamma 
förstärkningsresurser

Information till 
allmänheten

Riskbeskrivningar som 
utgångspunkt för 
information till 
allmänheten. 

Främst via 
dinsäkerhet.se.

Stöd till aktörer

Riskbeskrivningar ska 
utgöra kunskapsstöd 
till aktörers arbete med 
riskhantering av 
särskilt allvarliga risker 
(t.ex. RSA). 

Effektivt utnyttjande av 
den främsta expertisen 
inom olika 
riskområden



Tack för mig!


