
Robert ”Hjalle” Hjalmarsson
• MSB sedan 2017
• Materielansvarig för nationella förstärkningsresurser 

Översvämning, Skogsbrand och Oljeskadeskydd. 
• Rtj. 24 år



Insatser och övningar

• Piteå, augusti 2021
• Husum, september 2021
• Öckerö, april 2022
• Balex Delta, september 2022
• Oskarshamn, september 2022



Oljeskyddsinsats i Piteå

Orsak
• Utsläpp från fartyg
• Diesel/lätt eldningsolja
• Mängd okänd
• Område 300 x 3000 meter
• Det togs upp 1200 liter ren olja
• Man bedömde att utsläppet var 3-10 kubik.



Oljeskyddsinsats på Öckerö

Orsak
• Fartyg bunkrade olja ute till sjöss
• Tjock klibbig olja
• Mängd okänd
• MSB skickade personal och PU-container



Övningar, Balex Delta och Oskarshamn

Resursbaspersonal
• Balex Delta en övning för att stärka multinationellt 

samarbete. Övningen genomfördes i år i Tyskland 
utanför Warnemunde.

• MSB skickade 4 st. ur resursbasen för att delta i 
övningen och samtidigt få se hur andra länder 
jobbar

• Oskarshamn årlig övning för ca:20 personer ur 
våran personalpool.



Oljeskyddsinsats i Husum 19-22/9 2021

Orsak
• Utsläpp från Fabrik
• Tjock klibbig eldningsolja. Användes som 

stödbränsle på sodapannor
• Mängd okänd
• 800 meter strand kontaminerad
• Område flera öar utanför Husum norr om 

Örnsköldsvik



Utlarmningsflöde Husum
• Söndag den19/9 kl.19 gick förvarning ut via sms, snart där efter blev 

jag uppringd av PL 
• Kontaktade RL Husum för att bilda mig en uppfattning om vad de 

behövde.
• Bokade trp. av 4 containrar, PU, Läns, ATV, Strandskyddsduk och 3 

båtar.
• Micke S. öppnade för åkeri i Härnösand kl.22
• Containrar lämnade Härnösand kl.22,45 och båtar 45 minuter senare.
• Mellan 01 och 02 var allt pp. I Husum
• Kl.02,38-06,45 satt jag på nattbuss till Arlanda för att flyga till Umeå.
• Micke pp. Kl.8 i Husum och jag kl.10
• Inventerade utsläppet och konstaterade att allt låg på land och 

påbörjade utbildning av sanerare och byggde saneringsplats.
• Anders U anlände 21/9 kl.8 för att avlösa Micke som sen kom tillbaka 

och då lämnade jag



Detta skickades ut av MSB

• Skyddskläder 
• Andningsskydd 
• Elverk
• Portabel toalett
• Enklare handverktyg
• Vass och gräsröjare
• Storsäckar
• Hållare för storsäck
• Sopsäckar

PU-container



• 750 länsa, 200 m
• 500 länsa,  400 m
• 350 länsa, 100 m (på flak)
• Ankarset och övriga tillbehör

Läns-container



• 35 rullar, 75 m längd x 4,5 m 
bredd (2625m.)

• Kätting 
• Förankringsspik
• Utläggningsanordning 2 stycken
• Två stycken ATV med kärra 

(lastade i särskild container)

Strandskydds-container



• 2 st. 6x ATV med boggiesläp

ATV-container



Båtar

1 aluminiumbåt,
6 m med 2 st. 50 hk motor

2 aluminiumbåtar,  5,2 m 
med 1 st. 90 hk motor



• Markleen MS 10 Multi skimmer
• Sala Roll pump med pump för tillsättning 

av vatten.
• Unisep oljeuppsamlare.
• Sanmit vattenpump 500l/min
• Slangar mm.

Dag 2 tog vi upp maskincontainern eftersom vattenståndet steg

Maskincontainer



Åtgärder och insats
• Strandsanering
• Begränsa spridning

Utmaningar
• Hårt väder
• Känsliga områden

Vår insats
• Inventering och rådgivning
• Instruera och bistå med PU
• Stabsorientering



Saneringsplats/yttre stab



Klädda och redo för att börja sanering



Den mest drabbade ön ca:800meter kontaminerat



Utsanering



När Räddningstjänst är över



Tack för mig

robert.hjalmarsson@msb.se
Mobil 010-240 52 45

mailto:Robert.hjalmarsson@msb.se

