INFORMATION
JULI 2012
SONJA DOBO

Summering av EnSaCo Sverige
Och vägen framåt för det strandnära oljeskyddet

EnsaCo projektet avslutades våren 2012
Projektet har avslutats efter 2 års intensivt arbete inom de olika
delprojekten. Detta informationsblad syftar till att ge en kort
summering av de olika delarna i projektet samt ge en hänvisning
om vilken riktning arbetet i Sverige bör utvecklas.

Gränsöverskridande strandnära oljeskyddsövning
BOILEX 2011
Den enskilt största aktiviteten inom EnSaCo var cross-border
övningen BOILEX hösten 2011 i Nynäshamn. Det är av stor vikt
att kontinuerligt träffas över landsgränserna, upprätthålla
nätverken och känna till varandras organisationsformer.
Utvärderingen visar att vi behöver vara mer proaktiva när något
händer för att snabbt mobilisera givandet och mottagandet av
internationell hjälp. Det visade sig vara lätt att samarbeta över
landsgränserna och våra olika språk var inget hinder. Materielhanteringen och det praktiska arbetet fungerade mycket bra.
Svårigheten ligger i att ett stort antal aktörer involveras vid en
oljekatastrof vilket ställer höga krav på lednings- och
samverkanssystemen. Utvärderingen visade ett tydligt behov av
utveckling inom dessa områden. Utvärderingsrapporten för
BOILEX finns tillgänglig på MSBs hemsida https://msb.se/ensaco.
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Korta fakta om BOILEX
 Övade nationer: Sverige, Finland, Estland, Ryssland
 Största strandnära oljeskyddsövningen i Östersjön hittills
 Totalt nästan 400 deltagare från 8 länder
 Fokus på larmning, ledning, samverkan, kommunikation
 Teoretisk table top övning första dagen
 Praktisk fältövning andra dagen parallellt med offshoreövning
under Köpenhamnsavtalet
 Observatörsprogram löpte parallellt med övningen
 Avslutades med summerande seminarium och
paneldiskussion

EnSaCo projektet
Delfinansierat av Central Baltic
Interreg IVA Programme 2007-2013
EnSaCo akronymen står för
Gränsöverskridande samarbete i
miljö och säkerhet för strandnära
oljeskyddsberedskap
Ett Östersjösamarbete mellan
Sverige, Finland, Estland och
Ryssland
För mer information kontakta
sonja.dobo@msb.se

Svenska samarbetspartner
 MSB (Svensk koordinator)
 Kustbevakningen
 Södertörns
brandförsvarsförbund
 Storstockholms brandförsvar
 Räddningstjänsten i Norrtälje
kommun
 Räddningstjänsten Gotland
 Räddninstjänsten Östra
Götaland
 Räddningstjänsten Söderköping
 KFVs riksförbund
 Svenska Blå Stjärnan
Projektledare var Haaga-Helia
Yrkeshögsskola, Finland
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Förberedande table top övning Olivia
Olivia var en förövning inför BOILEX för de svenska deltagande
organisationerna. Bland annat deltog fyra kommuner
(Nynäshamn, Haninge, Tyresö, Värmdö), Länsstyrelsen i
Stockholms län, Kustbevakningen, Storstockholms
räddningstjänst och Södertörns brandförsvar. Under övningen
fördes intensiva diskussioner om ansvarsfördelning och
samverkansbehov. Fokus var på ledning, samverkan och
kommunikation. Övningen gav viktig input till en
kommungemensam oljeskyddsplan som var under framtagande.

Gränsöverskridande övningsmanual för strandnära
oljeutsläpp

Table top övningar är ett enkelt och
billigt sätt att öka kompetensen och
stärka samarbetet mellan aktörer

En övergripande manual har tagits fram, dels baserat på
erfarenheter från BOILEX och Olivia, dels på Helcoms övningar i
Balex serien. Helcom Response har visat intresse av att
komplettera Balex Delta övningsserien till havs med en
strandnära del och MSB arbetar nu för att säkerställa att
strandnära cross-border oljeskyddsövningar anordnas
regelbundet i Östersjön. Manualen gjordes av SSPA på uppdrag
av MSB och finns tillgänglig på MSBs hemsida
https://msb.se/ensaco.

Östersjögemensam miljöatlas

En gemensam miljöatlasplatform för
hela Östersjön har tagits fram under
projektet

SSPA har på uppdrag av MSB utvecklat ett gemensamt verktyg
för kustkänslighetskartering och resursallokering för
Östersjöländerna. Varje land har utvecklat egna system och vissa
av dem kräver inloggning och hög expertis att använda. Tanken
är inte att ersätta ländernas befintliga system utan på ett enkelt
och tillgängligt sätt visa en helhetsbild av Östersjöns beredskap.
Verktyget är användbart och nyttigt såväl i förberedande syfte
som vid skarpa lägen. Helcom Response har visat intresse av
produkten och MSB arbetar nu för att systemet i framtiden

Exempel på resursallokering i
Stockholmsregionen

vidareutvecklas under Helcoms regi.

Oljeskadat vilt
Frivilligorganisationerna KFV Riks och Svenska Blå Stjärnan har
utbildat över 200 volontärer samt deltagit i skapadet av en
Östersjögemensam manual för hantering av oljeskadad fågel.
Hantering av oljeskadat vilt har genom EnSaCo projektet
förankrats i räddningstjänsternas och Kustbevakningens rutiner
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och nått väldigt goda resultat i Sverige. Det är viktigt att man
upprätthåller och vidareutvecklar den kompetens som projektet
skapat. Men det är olyckligt att vi fortfarande inte har klartgjort
vilken myndighet som ansvarar för frågan i Sverige.

Hantering av oljeskadat vilt ska ingå
i de kommunala oljeskyddsplanerna
enligt ministerbeslut från Helcom.
Sverige ligger långt efter grannländerna på detta område

