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1. Bakgrund och syfte 

För att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid krävs en väl genomförd 
planering och organisering av räddningstjänstverksamheten. Detta innebär i de flesta fall 
generella planer för de vanligast förekommande olyckshändelserna men det finns också fall där 
särskilda planer krävs för vissa objekt eller händelser. Ett sådant objekt som kräver särskild 
planering är hamnen i Holmsund där en mängd olika verksamheter bedrivs, bland annat Cirkle K. 
Cirkle K:s verksamhet omfattas dessutom av formella krav på insatsplanering (se avsnittet 
Lagstiftning) där den kommunala räddningstjänsten är skyldig att genomföra särskild 
insatsplanering. Den del av hamnen där Cirkle K bedriver sin verksamhet benämns i detta 
dokument för oljehamnen. Det är i första hand denna del av hamnen som kommunens plan för 
räddningsinsats omfattar. 

Oljehamnen ligger på fastigheten Holmsund 2:65 och ägs av Umeå hamn AB. Oljehamnen består 
av olika delar med flera aktörer där Cirkle K är den största. De övriga aktörerna i Oljehamnen är 
Stena Recycling, Nynäs Petroleum och Ragn-Sells. Respektive bolag äger och förvaltar alla 
ledningar, cisterner och byggnader på respektive område. Området mellan bolagens fastigheter 
och kaj förvaltas av Kvarken Ports. 

Den kommunala insatsplaneringen för oljehamnen består av två delar där den första delen 
(detta dokument) beskriver följande: 

 Bakgrund och syfte med planen 

 Resurser och förmågor 

 Hur allmänheten ska informeras om planen innan den antas och godkänns 

 Hur allmänheten ska informeras i händelse av olycka på objektet 
 Utbildnings- och övningsplan för den personal som kan komma att genomföra 

räddningsinsats på objektet 

 Uppdatering av planen 

 Ansvarsfördelning 

 Lagstiftning 

Den andra delen av insatsplanen består av Brandförsvarets interna insatsdokument och består 
bland annat av: 

 Risker och målsättningar vid en räddningsinsats 

 Beräkningar och analyser 
 Operativa instruktioner 

 Insatskort 
 Kart- och ritningsunderlag 

 Olika former av rutiner 
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2. Resurser och förmågor 

I del 2 av insatsplanen har risker som kan föranleda räddningsinsatser identifierats och 
målsättningar för dessa räddningsinsatser angivits. Utifrån dessa risker och mål finns följande 
resurser och förmågor tillgängliga för att kunna genomföra en snabb och effektiv insats i 
oljehamnen. 

2.1 Insatstider 
Till Cirkle K:s terminaler har Brandförsvarets första enhet från stn 12 Holmsund en insatstid på 
cirka 10 minuter. Ytterligare resurser anländer från Umeå tätort efter cirka 20 minuter och då 
finns en samlad förmåga för att kunna släcka större bränder. 

För att kunna släcka bränder i invallningar krävs externa resurser där närmsta resurs är 
flygplatsens brandkår i Umeå. Flygplatsens brandkår har möjlighet att vara behjälplig vid insats 
under förutsättning att flygplatsens säkerhet inte blir åsidosatt och de har då möjlighet att vara 
på plats inom cirka 30 minuter. 

För att kunna släcka en brand i en cistern krävs externa resurser i form av SMC 
(släckmedelscentralen) som utgår från Sundsvall. SMC beräknas vara på plats först efter cirka 5 
timmar vilket innebär att kylning av hotade cisterner och rörledningar måste säkerställas till dess 
SMC är på plats och kan genomföra släckning av cisternbranden. 

2.2 Indikering 
Brandförsvarets förstastyrka, stn 12 Holmsund, har förmågan att mäta uppkomsten av explosiv 
atmosfär. Ytterligare indikeringsutrustning finns hos anländande styrkor. 

Om utökad indikeringsförmåga krävs finns externa resurser i Umeå i form av Skyddcentrum samt 
FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut. Närmaste externa resurser i övrigt avseende indikering 
är MSB:s förstärkningsresurser. 

2.3 Skumbelägga eller släcka ett spill 
Brandförsvaret har, med marginal, förmågan att skumbelägga eller släcka ett spill som är upp till 
300 m2 för polära vätskor och upp till 500 m2 för opolära vätskor. Detta motsvarar den 
basutrustning för spillbrand som rekommenderats från Statens Räddningsverk, SRV (nuvarande 
MSB). Med denna förmåga kan spillbränder släckas men om det rör sig om en brand i en 
invallning behövs externa resurser såsom flygplatsens brandkår i Umeå. 

2.4 Invallning av ett spill samt omhändertagande av släckvatten 
För att kunna valla in ett spill eller omhänderta släckvatten har Cirkle K tagit fram en plan 
(Släckvattenplan Cirkle K Holmsund) samt införskaffat utrustning. Därtill har Cirkle K avtal med 
saneringsföretag som har tillgång till sugbilar och det finns även en cistern på området avsedd 
för förvaring av släckvatten. Invallning och omhändertagande sker i samverkan mellan i första 
hand Brandförsvaret, Cirkle K och saneringsföretag. 
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2.5 Kylning eller släckning av cistern 
En nationell grundtanke när det gäller cisternbrand är att den lokala räddningstjänsten ska kyla 
angränsande cisterner och därefter invänta SMC (Släckmedelscentralen) som i samråd med 
räddningstjänsten ska släcka den brinnande cisternen. SMC finns på fyra platser i Sverige, 
närmaste SMC depå finns på räddningstjänsten i Sundsvall och beräknas vara på plats fem 
timmer efter att de har fått larm och därefter har de en uppstartstid på ca en timme innan de 
kan ha effekt på en brand. Det finns utsedda platser för motorsprutor om de stationära 
pumparna inte skulle starta eller om det krävs ytterligare vatten. All utrustning och förmåga till 
kylning av cistern finns på första anländande styrka, stn 12 Holmsund. 

2.6 Länsa in kajen 
Brandförsvaret ska kunna använda länsor för att länsa in utsläppt produkt i vattnet. För att 
genomföra en effektiv insats med länsor finns ett flak med läns förberett i hamnen som kan 
läggas ut av stn 12 Holmsund med hjälp av båt. Ytterligare resurser som kan vara behjälpliga 
med länsor är SSRS (sjöräddningssällskapet) som har ett miljösläp i Holmsund samt 
kustbevakningen. 
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3. Information till allmänheten 

Information till allmänheten gällande kommunens plan för räddningsinsats i Oljehamnen samt 
information i händelse av olycka regleras i första hand i: 

 Förordning om skydd mot olyckor, FSO 3 kap, 6 § 

 Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 
”Sevesolagen” 14§. 

 Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, 14§ samt bilaga 4. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, MSBFS 2015:8, 7-8 § 

3.1 Information gällande kommunens insatsplan 
I samband med att planen upprättas eller förnyas (minst vart tredje år) ska allmänheten ges 
möjlighet att lämna synpunkter. Umeåregionens Brandförsvar i samarbete med berörda aktörer 
(främst Cirkle K och Kvarken Ports) har tagit fram kommunens plan för räddningsinsatser där Del 
1 – Bakgrund och beskrivning utgör den publika delen som är tillgänglig för allmänheten medan 
Del 2 – Operativa instruktioner utgör interna planer som används av Brandförsvaret i samband 
med en räddningsinsats. 

Nedan beskrivs en metodik som kan vara lämplig för att allmänheten ska ges möjlighet att lämna 
synpunkter på planen. 

1. Kommunens plan för räddningsinsats tas fram alternativt revideras. 

KUNGÖRELSE 

Kommunens plan för räddningsinsats Oljehamnen Holmsund, Umeå kommun 

Syftet med planen är att redovisa hur kommunen planerat att räddningsinsatser ska 
genomföras i händelse av allvarlig kemikalieolycka vid berörd verksamhet. 

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden xx – xx (minst 3 veckor). 

Planen finns här: 

- Biblioteket i Holmsund, Frejavägen 17 och Obbola, Södra Obbolavägen 11 

- Brandstationen Umeå, Signalvägen 14 

- Kommunhörnan i Väven, plan 3, på Storgatan 46 A 

- Umeå kommuns hemsida: www.umea.se/brand 

Frågor besvaras av: Namn, Tfn, E-post (förslagsvis Brandförsvarets kontaktperson för hamnen) 

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Umeå kommun, 
Umeåregionens Brandförsvar, 901 84 Umeå, senast xx-xx-xx. 

Umeå xx-xx-xx 
Brand- och Räddningsnämnden 
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2. En kungörelse om utställning anslås på kommunens hemsida med följande information: 

3. Utställning av Kommunens plan för räddningsinsats – Del 1 under ovan nämnda tid samt 
platser. 

4. En sammanställning bör göras av inkomna synpunkter under utställningstiden. I 
sammanställningen bör kommenteras huruvida kommunen avser att beakta inkomna 
synpunkter eller ej. 

5. Eventuell revidering av planen. Om det sker omfattande förändringar i förslaget bör en ny 
utställning ske. 

6. Kommunens plan för räddningsinsatser antas av Brand- och Räddningsnämnden. 

3.2 Information gällande åtgärder i händelse av olycka 
Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa skador till följd av kemikalieolyckor ska 
kommunen se till att de som kan löpa risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka vid 
anläggningarna är informerad om riskerna och vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de 
ska handla vid en olycka. 

Kommunen har i enlighet med MSBFS 2015:8, §7–8, gett ut information till personer som löper 
risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka. Eftersom Cirkle K:s anläggningar är lokaliserade 
inom ett industriområde är det begränsat med människor som kan påverkas vid brand eller 
utsläpp. Kommunen och Cirkle K har därför i samverkan informerat personal inom 
industriområdet om riskerna för allvarlig kemikalieolycka. I övrigt så har allmänheten möjlighet 
att läsa om kommunens plan för räddningsinsatser samt åtgärder i händelse av olycka på 
http://www.umea.se/brand. 

Brandförsvaret svarar även på frågor som rör dessa anläggningar. För att ställa frågor till 
Brandförsvaret kontaktas kommunens växel på tfn 090-16 10 00 alternativt via e-post 
umeabrandforsvar@umea.se. 

Allmänheten kommer vid en olycka varnas genom ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). 
I området finns möjlighet att kombinera detta genom utomhusvarningssystemet (tyfoner). 
Brandförsvaret har färdiga pressmeddelanden klara för publicering vid VMA. 

För boende i närheten av oljehamnen handlar det i första hand om att stänga fönster och dörrar. 
Det kan även bli aktuellt med utrymning av vissa fastigheter, en eventuell utrymning sköts av 
polisen i samråd med Brandförsvaret. 

Cirkle K:s anläggningar är lokaliserade så att effekterna av en olycka inte bedöms kräva särskilda 
åtgärder till skydd för befolkningen eller miljön i annat land än Sverige. Det innebär att någon 
särskild plan för underrättelse av berörd myndighet i annat land enligt Lag om skydd mot olyckor 
6 kap 10 § tredje stycket inte erfordras. 
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4. Plan för utbildning och övning 

Kommunens plan för räddningsinsats i oljehamnen ska övas minst vart tredje år där även SMC – 
släckmedelscentralen deltar. Förutom denna övning bör stn 10 Umeå och stn 12 Holmsund öva 
mer regelbundet. Förslag på övningsschema uppbyggd på en 3-årsperiod redovisas nedan. 

År 1 genomförs en övning i oljehamnen i samverkan med SMC – släckmedelscentralen. Fokus är 
att stn 12 ska kunna påbörja kylning av cisterner på ett snabbt och effektivt sätt samt att SMC i 
samverkan med befäl från stn 10 ska kunna påbörja ett släckförsök av brinnande cistern. I 
övningen ska avsedd utrustning för kylning kopplas upp mot både brandvattenledning och 
motorspruta för att testa båda alternativen. Övningsmomenten avslutas när vatten har påförts 
en cistern via kanon för kylning (stn 12) samt en cistern via kanon för släckning (SMC). Övningen 
ska ske i samverkan med kontaktperson från Cirkle K. 

År 2 genomförs en övning för stn 12 i oljehamnen där fokus är att kunna hantera och lägga ut 
läns i hamnbassängen. Övningen ska ske i samverkan med kontaktperson från Cirkle K och 
Kvarken Ports samt med befäl från stn 10. 

År 3 genomförs en övning för stn 10 och stn 12 i oljehamnen där fokus är att ha förberett för 
skumbeläggning av spill eller mindre invallning samt att ha gått igenom utrustning och plan för 
omhändertagande av släckvatten. Övningen ska ske i samverkan med kontaktperson från Cirkle 
K. 
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5. Uppdatering av planen 

Som en del av Umeå kommuns kvalitetscertifiering granskas insatsplanen årligen av 
Umeåregionens Brandförsvar. Revidering ska dock ske kontinuerligt så snart förändringar 
uppkommer som påverkar planen. Förändringar som genomförs av de aktuella bolagen, Kvarken 
Ports eller övriga aktörer och som innebär en påverkan på planen ska meddelas Brandförsvaret. 
Detta ska ske via utsedd kontaktperson hos Brandförsvaret. 

Vid den årliga granskningen ska Brandförsvaret ta kontakt med berörda aktörer för att säkra upp 
eventuella förändringar som inte tidigare rapporterats in. 

Se även avsnitt 4.1 Information gällande kommunens plan. 
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6. Ansvar för utrustning och dokument 

I detta avsnitt beskrivs ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna gällande den utrustning 
och de dokument som ligger till grund för kommunens plan för räddningsinsatser. 

6.1 Dokument 
1. Kommunens plan Del 1, Bakgrund och beskrivning – Ansvarig Brandförsvaret 

2. Kommunens plan Del 2, Operativa instruktioner – Ansvarig Brandförsvaret 

3. Intern plan för räddningsinsats – Ansvarig Bolagen, Kvarken Ports 

4. Aktuella ritningar över hamn- och cisternområdena – Ansvarig Bolagen, Kvarken Ports 

5. Förteckning över cisterner, cisternnummer, ämnen, produkt – Ansvarig Bolagen 

6. Aktuella kontaktuppgifter – Ansvarig Bolagen, Kvarken Ports 

6.2 Utrustning 

1. Brandvattenledning – Ansvarig Kvarken Ports 

2. Utrustning för omhändertagande av släckvatten – Ansvarig Cirkle K 

3. Motorsprutor, slang, vattenkanoner – Ansvarig Brandförsvaret 

4. Kommunens länsar – Ansvarig Kvarken Ports 
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Bilaga – Lagar och regler 

Nedan följer en beskrivning av de lagar och regler som ligger till grund för kommunens plan för 
räddningsinsatser. För de lagar och regler som rör information till allmänheten se avsnitt 4 
Information till allmänheten. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

1:3 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

3:6 Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för 
1. verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 
2. riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som inte omfattas av 
bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska förnyas vart 
tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Planen ska 
lämnas in till länsstyrelsen. 
När kommunen ska upprätta eller uppdatera en plan ska allmänheten ges möjlighet att lämna 
synpunkter på planen på lämpligt sätt och i så god tid att kommunen har möjlighet att ta hänsyn 
till synpunkterna. 

3:6 a Den som driver en sådan verksamhet som avses i 6 § första stycket 1 eller 2 ska förse 
kommunen med de upplysningar som kommunen behöver för att upprätta planen för 
räddningsinsatser. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, MSBFS 2015:8, 4–6§ 

4 § Kommunens plan för räddningsinsatser enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor ska innehålla de uppgifter och den information som framgår av bilaga 2 till denna 
författning. 

5 § Kommunens plan ska samordnas med verksamhetens interna plan för räddningsinsatser 
enligt 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 

6 § Övningar ska planeras i samarbete med verksamhetsutövaren och ska stå i proportion till 
verksamhetens omfattning och de risker som verksamheten har. 

Bilaga 2 
1. Information om hur kommunens räddningstjänst organiseras vid en allvarlig kemikalieolycka. 
2. Redogörelse av hur kommunens räddningstjänst larmas vid en allvarlig kemikalieolycka. 
3. Vilka personella och materiella resurser som behövs och hur dessa ska samordnas vid en 
allvarlig kemikalieolycka. 
4. Hur räddningsinsatser ska genomföras, både inom och utanför verksamhetens område, vid en 
allvarlig kemikalieolycka. 
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5. Redogörelse av hur allmänheten, närliggande verksamheter, och andra verksamhetsplatser 
som faller utanför tillämpningsområdet för lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska varnas och informeras vid en allvarlig 
kemikalieolycka. 
6. Vilka åtgärder som allmänheten, närliggande verksamheter, samt verksamhetsplatser som 
faller utanför tillämpningsområdet för lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska vidta i händelse av en sådan olycka. 
7. Uppgift om hur underrättelser till berörd myndighet i annan stat ska lämnas enligt 6 kap. 10 § 
tredje stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om skyldigheter vid farlig 
verksamhet, MSBFS 2014:2 

Planering för räddningsinsatser 
Det finns särskilda bestämmelser om att verksamhetsutövaren ska ha en plan för 
räddningsinsatser för anläggningar på Sevesolagens högre kravnivå och för riskanläggningar 
med utvinningsavfall. För dessa två typer av anläggningar ska även kommunen upprätta en plan 
för räddningsinsatser. 
Kommunens räddningstjänst ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Vidare finns också särskilda bestämmelser om nödlägesplaner för transport av farligt gods på 
rangerbangårdar, plan för räddningsinsatser på flygplatser samt beredskapsplan vid vissa 
kärntekniska anläggningar. 

Allmänna råd, Planering för räddningsinsatser 
För alla anläggningar som är farlig verksamhet bör verksamhetsutövaren och kommunen ha var 
sin plan för räddningsinsatser som anger de åtgärder som behöver vidtas för att hindra eller 
begränsa allvarliga skador på människor eller miljön. Planeringen bör samordnas i syfte att 
uppnå en effektiv och samordnad räddningsinsats. I den samordnade planeringen bör det bland 
annat fastställas vilket behov av beredskap och resurser, rutiner samt vilken typ av 
kommunikationsutrustning som behövs. 

Beredskapsorganisationen och rutiner bör övas regelbundet. Övningarnas inriktning och innehåll 
kan variera från gång till gång men ett lämpligt intervall kan vara en gång per år. 
Verksamhetsutövaren bör genomföra övningarna tillsammans och i samråd med kommunen och 
andra berörda aktörer. 

Planerna för räddningsinsatser bör minst vart tredje år ses över och uppdateras vid behov. 
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