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hålltider  
 

Nationell konferens oljeskadeskydd 2022  

2022-11-23 kl. 09.00 till 

2022-11-24 kl 16.00  

Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66 

Kom i god tid och medtag legitimation! 

Program dag 1  

Moderator: Mattias Lindholm, Kustbevakningen  

09:30 

 

 

Invigningstal (1-2*) 

 Sven-Erik Österberg, Landshövding i Stockholms län  

 Charlotte Petri Gornitzka, MSB generaldirektör  

 

NSO hälsar välkommen (3*) 

 Sonja Dobo, MSB  

 Fredrik Lindgren, Havs och vattenmyndigheten  

 Cesar Vallin, Kustbevakningen 

 Jelena Savic, Kustbevakningen 

 Gustav Björnstad, Naturvårdsverket 

 Maria Carling, Sjöfartsverket 

 Carolina Malmqvist, Transportstyrelsen  

 Lars Persson, Länsstyrelseperspektivet 

 Anna Dimming, Länsstyrelseperspektivet 

 Samuel Dahlström, kommunperspektivet  

 Peter Dafteryd, kommunperspektivet 

 

MSB:s operativa stöd vid utsläpp till sjöss (5*) 

Hur funkar det i praktiken? Vilket stöd finns att tillgå? Vad 
behöver man själv tänka på? Vad kostar det? Vad gör man om 
de nationella resurserna inte räcker till?  

 Kenneth Lundmark (TIB/operativ ledning)  

 Robert Hjalmarsson (materielutveckling) 

 Ulf Cervinus (resurspoolen)   

 Sonja Dobo (samordnare)  

13.00 

 

 

Olycksåret 2022 (6*) 

En traditionsenlig överflygning av årets olyckor och tillbud 

 Cesar Vallin, Kustbevakningen  

  

Nationell konferens 

oljeskadeskydd  

Nationell samverkansgrupp för 

oljeskadeskydd (NSO) arrangerar 

en årlig konferens för utbyte av 

kunskap, erfarenhet och 

samordning av utvecklingen på 

området. Konferensen har 

genomförts årligen sedan 2012. 

NSO roterar värdskap och ort för 

konferensen.  

I år är MSB värd i samarbete med 

Länsstyrelsen i Stockholm. 

Ekonomiskt bidrar även 

Kustbevakningen och 

Länsstyrelsen i Skåne.   

Välkommen att bidra med material 

till bokbordet. Referensexemplar, 

broschyrer m.m. välkomnas! QR 

kod till digitala rapporter kan 

skapas. Kontaktperson: 

ulf.cervinus@msb.se  

Presentationerna filmas och 

publiceras på MSB:s hemsida. Om 

du inte vill synas på bild, meddela 

oss i samband med registreringen.  

Avbokningar och andra 

anmälningsfrågor: 

ulf.cervinus@msb.se  

mailto:sonja.dobo@msb.se
mailto:ulf.cervinus@msb.se
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Figur: NSO:s strategiska arbete syftar till att vägleda och bistå med 

planeringsunderlag till berörda aktörer. Konferensen är en del av NSO:s 

samordning. Dag 2 avslutas med en traditionsenlig strategisk dialog om 

prioriteringar och framtiden.   

 

Händelse under luppen: Blackout på Stena Scandica 
(7*) 

Lärdomar från en nästan-katastrof. Vad var det som hände?  

 Johan Mårtensson, Sjöfartsverket  

 Thomas Larsson, Kustbevakningen  

 Lars-Göran Uddholm, Räddningstjänsten Gotland 

13.40 

 

 

 

 

 

 

Seminarieövning med fartygsolycka till sjöss  

Med hjälp av den breda kompetens som finns i rummet tar vi 
oss igenom en olycka från ax till limpa. Med inlevelse och utifrån 
vårt eget ansvar agerar vi i ett fiktivt men realistiskt scenario. Vi 
identifierar svårigheter och behov och utforskar komplexiteten i 
samverkanshändelsen. Övningen filmas inte.  

 Spelledare: Lars-Göran Uddholm  

 Visuell dokumentation: Karin Grönberg  

Tidigare presentationer av 

relevans   

Vi vill undvika repetition och vill 

därför tipsa om några relevanta 

presentationer från tidigare år:  

 2021: IMAROS projektet  

 2021:  Effektivare skydd av 

råvattentäkter 

 2021: NSO roller och ansvar 

 2021: juridiska frågeställningar 

kring alternativa bränslen  

 2021: utsläpp av tallolja på 

Roslagskusten  

 2020: Ny riskbild  

 2021: Kartläggning av 

förmåga i kustlän och 

kommuner 

 Alla år: Olycksåret, goda 

exempel och erfarenheter  

Botanisera gärna i 

dokumentationen från tidigare års 

konferenser: 

https://www.msb.se/sv/amnesomra

den/skydd-mot-olyckor-och-farliga-

amnen/oljeskadeskydd/nationell-

konferens-for-oljeskadeskydd/  

mailto:sonja.dobo@msb.se
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Program dag 2  

Moderator: Mattias Lindholm, Kustbevakningen  

09:00 

 

 

 

Utsläpp från land till hav (8*) 

De senaste åren har flera incidenter på landbaserade anläggningar orsakat utsläpp i Bottenhavet. Fokus på 
nya risker, svårigheter och lärdomar från aktuella händelser.  

 Martin Neldén, Länsstyrelsen i Västernorrland 

 

Utsläpp från land till hav, del II (9*) 

Ny erfarenhet: Bränslestöld påsken 2022 på Circle K i Varberg orsakade oljeutsläpp ut i havet.  

 Therese Jouper, Räddningstjänsten Väst 

 Frida Niméus, Räddningstjänsten Väst 

 

Nedoljade stränder i sommaridyllen (10*) 

Fler lärdomar: En okänd olja dök plötsligt upp på stränderna mitt under badsäsongen. Det blev en 
saneringsinsats – men ingen räddningstjänstinsats. Ansvarsfrågor kring bl.a. provtagning och ersättning  

 Jonna Ahlberg, Höganäs kommun  

 Elisabeth Lindberg, Helsingborg stad 

 Ingrid Håstad, Sweco  

 

Nya bränslen – vad har vi lärt oss om hybridolja? (11*) 

Vi samlar aktuell kunskap och praktiska erfarenheter om de nya lågsvavliga fartygsbränslena.  

Samtal om testning inom EU projekt IMAROS samt lärdomar efter Sveriges första utsläpp av VLFSO1. 

 Jelena Savic, Kustbevakningen  

 Anna Dimming, Länsstyrelsen Västra Götaland   

10:30 Fika och bokbord (smoothies)  

11:00 

 

 

 

  

Tankrengöring från fartyg till sjöss (12*) 

Regelbundet upptäcks omfattande utsläpp av lastrester från kemikalietankfartyg. Samtal om gällande 
regelverk och problematik  

 Caroline Petrini, Transportstyrelsen  

 Fredrik Lindgren, Havs- och vattenmyndigheten  

 Carolina Malmqvist, Transportstyrelsen  

 

Status för HNS konventionen? (13*) 

En aktuell lägesbild av Internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med 
sjötransport av farliga och skadliga ämnen, den s.k. HNS konventionen.  

 Måns Jacobsson 

 

Projekt Effektivare skydd av råvattentäkter (14*) 

Pågående projekt som presenterats tidigare. Under 2022 har projektet fokus på Mälarens som dricksvatten. 
Samverkansövningar har genomförts både i fält och i seminarieform. Nästa år är turen kommen till Vänern.  

 Jelena Savic, Kustbevakningen 

 Lars Langman, Kustbevakningen  

 
NSO nyhetspanelen (15*)  

Återkommande punkt där NSO gruppen gör en överflygning av aktuella frågor i våra organisationer  

14.30 

 

 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd – reviderad handlingsplan (16*) 

Åtgärder och prioriteringar i närtid har uppdaterats. Vi har också skapat en tydligare process för hur vi kan följa 
upp det samlade arbetet. Vad behöver vi alla göra för att minimera miljöskada från fartygsolyckor?  

 Sonja Dobo, MSB 

 
NSO strategisk dialog  

Årlig återkommande punkt där NSO bjuder in till dialog i syfte att samordna utvecklingen 

 

                                                   
1 VLFSO står för Very-low sulphur fuel oil och innehåller <0,5% 
svavel. Bränslet är ämnat för den globala sjöfarten. I vår region tillåts 
max 0,1% svavel i bränslet.  
* Numrering av presentationerna. PDF och/eller filmad presentation 
finns på MSB:s konferenssida. 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-
farliga-amnen/oljeskadeskydd/nationell-konferens-for-oljeskadeskydd/   
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