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SYFTE REGIONAL OLJESKYDDSPLAN

• Vara ett stöd för Länsstyrelsen, kommuner och andra offentliga, 
privata och frivilliga aktörer som deltar i hanteringen av ett 
oljeutsläpp till sjöss. 

• Beskriva vad olika aktörer behöver tänka på vad det gäller 
skyddsåtgärder, resurser, ansvar och uppgifter. 

• Vara ett stöd i de berörda aktörernas förberedande arbete. 



Länsstyrelsen

◼ Länsstyrelsens roll vid ett oljeutsläpp är att arbeta för samordning 

och inriktning mellan berörda aktörer enligt vårt geografiska 

områdesansvar. 

◼ Regional samordning och inriktning görs med alla aktörer genom 

Samverkan Stockholmsregionen, regional samverkanskonferens

◼ Om oljan drabbar flera län involveras också flera länsstyrelser och 

samverkan sker över länsgränserna. 



Regional oljeskyddsplan

◼ Samordning av information.

◼ Larmrutiner.

◼ Analysstöd och tekniksystem

◼ Länsstyrelsens ansvar och uppgifter.

◼ Aktörers ansvarsfördelning roll

◼ SSR 26 kommuner 10 tal aktörer

◼ RKK, RSIB, TIB, CiB

◼ Farligt avfall

◼ Samlad lägesbild

◼ Kommunikation 



Referensgrupp

◼ Stefan Gustafsson, Storstockholms brandförsvar

◼ Fredrik Lager, räddningstjänsten Norrtälje kommun

◼ Sten Andersson, Brandkåren Attunda

◼ Lennart Meijer, Södertörns brandförsvarsförbund

◼ Peter Eliasson, Kustbevakningen

◼ Sonja Dobo, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

◼ Anders Nordlund, Stockholms hamnar

◼ Jonas Pålsson, Havs och vattenmyndigheten



Projektgrupp

◼ Torwald Snickars, enheten för samhällsskydd och beredskap, ordförande

◼ Göran Dalin, enheten för samhällsskydd och beredskap, vice ordförande

◼ Cinthia Tiberi Ljungqvist, enheten för miljöanalys 

◼ Erik Blomqvist, enheten för mark och vattenskydd 

Adjungerande

◼ Mats Nordin, enheten för vilt- och naturärenden

◼ Ingrid Nordemar, enheten för miljöanalys

◼ Åke Drevenius, enheten för juridiskt verksamhetsstöd 



37 Aktörer i samverkan 
▪ Länsstyrelsen Stockholm

▪ Kommuner i Stockholms län (26 st.)

▪ Stockholms läns landsting

▪ Polisen Region Stockholm

▪ Försvarsmakten Militärregion Mitt

▪ Kustbevakningen, region nordost

▪ SOS Alarm

▪ Trafikverket

▪ Stockholms hamnar

▪ Kommunalförbunden 
-Storstockholms brandförsvar
-Södertörns brandförsvar 
-Brandkåren Attunda

Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar för regionens 
medborgare både till vardags och i krissituationer genom att:

• stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner
• förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser, olyckor och kriser





Regional samverkanskonferens

◼ Dela information, tolka det inträffade och ta fram en samlad lägesbild

◼ Ringa in behov av hjälp och lämpliga åtgärder i samhället för att minimera 

samhällskadan

◼ Besluta om inriktning och prioritering av resurser utifrån prioriterade 

områden

◼ Arbeta för att information till allmänhet och media samordnas



Syftet med hearing

◼ Presentation Regional Oljeskyddsplan 2022 

◼ Ömsesidig dialog, tillfälle att ställa frågor

◼ Delge erfarenheter synpunkter på fortsatt 

projektarbete

◼ Tydliggöra särskilt viktiga frågor, medskick till 

projektgruppen



Checklista  larm



Digital miljöatlas

• Inom Stockholms län har man tagit fram regionala kriterier för 
prioritering av områden

• Högsta naturvärden (A-områden) 

• Höga naturvärden (B-områden)

• Varje kommun har fått välja och politiskt förankra sina områden

• Värmdö har lämnat in A-områden våren 2021 – ej granskade

• Länsstyrelsen granskar underlagen från kommunerna 

• Lägger in i Miljöatlas – hösten 2021

• Länsstyrelsen kommer därefter att ta fram den regionala 
prioriteringen

• Vinter/vår 2022

• Prioritering för Mälaren i Stockholms läns saknas i dagsläget



Utvalda områden baserat på: 

• Fältinventeringar

• Intervjustudier

• Expertutlåtande 

• Modelleringar

• Administrativa gränser för skyddade områden



Medskick

◼ Tidigt larm till berörda, en ”gemensam” insats

◼ Bra beslutsunderlag i samband med händelse leder till 

ökad förmåga

◼ Planering förberedda insatsrutiner

◼ SSR plan för gemensam regional inriktning 

◼ Gemensamt utbildningspaket alla organisationer SSR



Det viktigaste är inte att göra sakerna rätt 

utan

att göra rätt saker!


