
Miljömål och planering att uppnå dem (6.2) 
 

Miljömål 1 

För att minska kontamineringen i samband med brandsläckning eller andra insatser 
ska vi minimera spridning av skadliga och giftigt ämnen till luft, mark och vatten 
genom att göra aktiva metodval.  

Miljöplan 1 

Aktiviteter  

 

1. Ledningen ska ta strategiska beslut om riktlinjer angående 
metodval 

2. Ta reda på hur stor förbrukningen av tillsatsmedel var 2016 genom 
att titta på inköpvolymen 

3. Befintliga arbetsgrupper skall ta fram vilka alternativa metodval 
som är möjliga 

4. Organisationen beaktar aktivt metodval med omsorg för miljön 
5. Utreda möjligheten att hitta en metod för att mäta mängd vatten 

som går åt vid en släckinsats 

Resurser Investering av i vattenmätare och möjliggöra tid för de grupper som 
arbetar med metodval. Tid även för medarbetarna att öva det nya 
metodvalet. 

Ansvarig ? 

Genomfört Under 2018 

Indikatorer/ 
mätbarhet 

- Förbrukning av släckvatten och tillsatsmedel 
- Metodval som man använt vid släckning: Vatten, pulver, 

skum, X-Fog etc. 

Integrering Målet läggs in i arbetsplanen 

 

 

Miljömål 2 

För att minska förbrukningen av färskvatten ska vi göra aktiva metodval och begränsa 
vattenanvändningen. 

Miljöplan 2 

Aktiviteter  1. Ledningens strategiska beslut om riktlinjer angående 
vattenanvändningen 

2. Ta reda på mängden släckvatten som gick åt 2018 (mängden 
vatten som går åt att fylla bilarna med, begränsat till 
brandstationerna, inte vattenposter) 

3. Ta reda på den allmänna vattenanvändningen på stationerna 
2018 (förbrukningen i dusch och toalett, slangtvätt och 
tvättstuga) 

4. Ta reda på möjligheten att mäta mängden vatten från brandbilar 
och brandposter (kan vi förse dessa med mätare?) 



5. Ta reda på möjligheten att minska vattenförbrukningen 
6. Organisationen beaktar aktivt metodval med omsorg för miljön 

Resurser Investering av i vattenmätare och möjliggöra tid för de grupper 
som arbetar med metodval. Tid även för medarbetarna att öva det 
nya metodvalet. 

Ansvarig ? 

Genomfört Under 2018 

Indikatorer/ 
mätbarhet 

 

- förbrukning av färskvatten från insatsrapporten 
- förbrukning av färskvatten från den allmänna 

vattenanvändningen 
- förbrukningen av vatten man släcker med via vattenposter 
-  (Metodval) Vad har man använt för metod för att minska 

vattenförbrukningen 

Integrering Målet läggs in i arbetsplanen 

 

Miljömål 3 

Vi ska minska användningen av skum genom att följa framtagna riktlinjer.  
 

Miljöplan 3 

Aktiviteter  

 

1. Ledningen ska ta strategiska beslut om riktlinjer baserat på 
forskningsresultat 

2. Ta reda på hur mycket skum som användes 2015 & 2016 
genom insatsrapporten och inköpsfakturor (utgångsvärde) 

3. Organisationen beaktar aktivt de nya riktlinjerna 

Resurser Utredning av alternativa skumsorter 

Ansvarig Produktionschef 

Genomfört Under 2018 

Indikatorer/ 
mätbarhet 

 

- Förbrukning av skum från insatsrapporten och fakturor 

Integrering Målet läggs in i arbetsplanen 

 

Miljömål 4 

Resor i tjänsten ska genomföras med hänsyn till miljön. Vid resor till och från arbetet 
ska medarbetarna uppmuntras att tillämpa samma synsätt som vid resor i tjänsten. 

Miljöplan 4 



Aktiviteter  

 

1. Ledningen ska ta beslut om en resepolicy 
2. Vid förnyelse av personbilsvagnparken ska miljöklassade 

transportmedel införskaffas (minst miljöförstörande) 
3. Vid förnyelse av lastbilsvagnparken ska hänsyn tas till miljö-

klassade alternativ 
4. Ta reda på mängden utförda transporter gjorda med bil/lastbil/ 

tåg/flyg/båt 
5. Förbundet ska aktivt arbeta med att ta fram avtal som kan bidra 

med bättre resande för de anställde vad gäller resor till och från 
arbetet ur ett miljöperspektiv 

Resurser Framtida investering och budgetering 

Ansvarig Produktionsledare (Ulf Sjöholm) 

Genomfört Under 2018 

Indikatorer/ 
mätbarhet 

 

- Utförda transporter gjorda med bil/lastbil/tåg/flyg/båt 

Integrering Resepolicyn ska kommuniceras till organisationen 

 

Miljömål 5 

Vid övning ska utsläpp av förbränningsrester och släckvatten om möjligt renas. 
 

Miljöplan 5 

Aktiviteter  

 

1. Ledningen ska ta strategiska beslut om nivå av rening 
2. Ta fram underlag till ledningen för beslut.  
3. Investera i reningsutrustning 
4. Ny miljövänlig övningsanläggning kommer att byggas. 
5. Organisationen ska öva på ett mer miljövänligt sätt 

Resurser Investering och budgetering av ny övningsanläggning 
 

Ansvarig Bosse Björklund 
 

Genomfört Påbörjas under 2018 
 

Indikatorer/ 
mätbarhet 

 

- Provtagning luft/vatten. Mätning av utsläppsminskning. 

Integrering Tvingande aktivitet enligt lagstiftning 
 

 

 

 



Miljömål 6 

Förbundet ska använda sig av förnyelsebar energi och minska energianvändningen på 
brandstationerna och där det är möjligt arbeta för självförsörjning 
 

Miljöplan 6 

Aktiviteter  

 

1. Ledningen ska ta strategiska beslut om alternativ 
energianvändning  

2. Ta fram underlag till ledningen för beslut.  
3. Se över möjligheten till att använda rörelsesensorer 
4. Vid byte av belysning ska energieffektiva alternativ väljas 
5. Se över möjligheten till alternativa energikällor 

Resurser Utredningsresurser 
 

Ansvarig Fastighetsansvarig 
 

Genomfört Påbörjas under 2018 
 

Indikatorer/ 
mätbarhet 

 

- Storlek på energianvändning 

Integrering Investeringsbudget 
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