
Regional oljeskyddsplan 
för Västra Götalands län 



Arbetsgång

• Arbetet påbörjades 2019 med att fram en oljeskyddsplan och blev 
klar våren 2020.

• I augusti 2019 sändes planen på remiss internt på Länsstyrelsen.

• I oktober 2019 sändes planen externt på remiss till 50 aktörer. 

• Alla kustkommuner samt kommuner vid Vänern, Vättern och 
utmed Göta älv. Berörda myndigheter, 
räddningstjänstorganisationer och frivilligorganisationer. 

• Det inkom 26 yttranden från externa aktörer som hanterades.



Syfte

Oljeskyddsplanen ska:

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

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

• Vara ett stöd i de berörda aktörernas förberedande arbete. 



Planens innehåll

• Riskbilden

• Oljeutsläppets olika faser

• Samordning och information

Exempel på andra kapitel i planen är:    
Sanering, aktörer och ansvar, analysstöd och 
tekniksystem, oljeskadat vilt, avfallshantering 
och dokumentation och ekonomi mm.

file://lansstyrelsen.se/got/group/NyaVerksamhet/45_Krishant/452_SkyddOlyck/4527 CBRNE/Oljeskadeskydd/Remissversion regional oljeskyddsplan/Missiv.pdf


Riskbilden

• Omfattande fartygstrafik

• Raffinaderier och hamnar

• Läktring av olja, ship-to-ship

• Skyddsvärda naturområden

• Dricksvattentäkter, Göta älv, 
Vättern och Vänern

• Strömmar

Källa: SMHI



Oljeutsläppets olika faser

• Fas 0 – Förberedelser

• Fas 1 – Utsläpp till sjöss

• Fas 2 – Oljepåslag kust

• Fas 3 – Sanering av stränder



Samordning och information

• Larmrutiner

• Statlig och kommunal räddningstjänst

• Länsstyrelsen
• Samverkan

• Regional samverkanskonferens

• Krisinformation



Länsstyrelsens beredskapsnivåer

• Grundberedskap
• Tjänsteman i beredskap (TiB) som är i beredskap dygnet runt, året 

runt. 

• Förstärkt grundberedskap
• TiB plus några personer från enheten för samhällsskydd och 

beredskap, kommunikationsenheten och andra berörda enheter.

• Särskild krisledning
• Hela Lst berörs.



Efter fastställande av planen, hur har vi gått vidare…

• Marknadsfördes på webben och sändes ut till länets aktörer.

• Utbildat/informerat Länsstyrelsens TiB-grupp.

• Kartlägga hur det ser ut i länet med delregionala och lokala 
oljeskyddsplaner (pågår), uppföljning kommer ske om ca ett år. 

• Träffa berörda enheter och avdelningar på Länsstyrelsen för att 
informera om planen. (pågår)

• Oljeresurspool (pågår)

• Regional övning/kunskapsdag 2022
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