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Förord 

Denna rapport utgör mitt examensarbete för Brandingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska 

Universitet. Arbetet utfördes under sommaren 2012 och omfattar 15 högskolepoäng. Jag 

gjorde det för och på Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

 

Jag vill tacka de som tagit sig tid för att besvara frågor och gett åsikter om vad rapporten ska 
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detta arbete passade som examensarbete och att jag kunde göra det, samt 
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att det skulle bli så bra som möjligt, Bertil Andersson och Robert Zeidlitz.  

 

Jag vill även tacka min handledare på universitetet, Mats Danielsson. 
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Sammanfattning 

Denna rapport gjordes på uppdrag av Räddningstjänsten Östra Skaraborg då de kände ett 

behov av att ha insatsplaner för olyckor vid transport av farligt gods. Rapporten innebär ett 

första skede i hur framtagning av insatsplaner ska gå till och hur de ska se ut. Behovet av 

insatsplaner kommer främst från att de ska verka istället för den erfarenhet som är så svår att 

få för stora olyckor med farligt gods.  Insatsplanen ska vara ett stöd i beslutsfattandet och 

påminna om viktiga åtgärder. Det finns ingen speciell mall för hur en insatsplan ska se ut, 

därför har inspiration hämtats från andra räddningstjänster och dokument med hur dess 

uppbyggnad kan se ut.  

 

För att bedöma vilka ämnen som insatsplanerna skulle innehålla och var olycksscenariona 

skulle utspela sig så gjordes en inventering av det farliga godsflödet i och genom regionen och 

därefter en sannolikhets- och konsekvensbedömning av detta. Inventeringen gjordes till 

största del genom insamling av siffror från statistik angående farligt gods på väg från MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Bedömningen av inventeringen gav att 

olycksscenarion och insatsplaner skulle göras för svaveldioxidutsläpp på väg 26 i Skövde 

samt för E85utsläpp på Europaväg20 vid Mariestad. 

 

Insatsplanerna gjordes i tre olika former. Den största delen är informationsrik och detaljerad 

och kan användas i utbildningssyfte. Den insatsplan som är bäst lämpad att användas av 

räddningsledaren vid en insats är en förkortad version av den informationsrika delen. En ännu 

mer förkortad version är ett insatskort som ska fungera som en kort förberedelse vid 

utryckning om vad utsläppet innebär och vilka åtgärder som kan behövas göras. 

Insatsplanerna innehåller tretton punkter varav några är: Kemnivå och skyddsutrustning, 

Sektorer och brytpunkter, Initialt riskavstånd, Risker, Släckmedel, Åtgärder/metoder samt 

Åtgärdskalender.  

 

De två insatsplanerna visar hur olika konsekvenser det kan bli och hur olika en insats kan se 

ut för två ämnen. Detta innebär att det kan vara viktigt med ett stöd vid farligt gods olyckor då 

det finns så många olika ämnen och de måste hanteras på olika sätt samt att det sällan inträffar 

olyckor av detta slag. För att få ut mesta möjliga av insatsplanerna så skulle de kunna 

användas i till exempel en bärbar dator eller läsplatta. Insatsplanerna behövs också övas med 

för att se hur de fungerar och att de fungerar. Det är även viktigt med ett fortsatt arbete med 

att uppdatera planerna då det kan komma nya rön eller erfarenheter och att fortsätta arbetet 

med att ta fram insatsplaner för andra ämnen. 

 

Nyckelord: Farligt gods, transport, inventering, insatsplan  
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Abstract 

This report is made due to a request by the Rescue service in Östra Skaraborg, since they had 

a need for documented rescue plans for accidents involving dangerous substances. The report 

is the first phase in how a rescue plan should be produced and structuralized. Documented 

rescue plans are used to partially work as compensation to the lack of experience in accidents 

involving dangerous substances. This lack of experience is founded in the fact that these kinds 

of accidents occur very rarely. The rescue plan should work as a supportive document in the 

decision making process and should also be a reminder of crucial protective measurements 

during the accident. There is no specific model of how a rescue plan should look. Therefore, 

inspiration of the rescue plans that has been produced has been taken from other Rescue 

services in Sweden.  

 

To determine which dangerous substances that should be included in the rescue plans and 

where the accident-scenarios should occur, a background study was first made to find out 

which substances occur most commonly. Further a probability/consequence analysis was 

made to determine which of the substances was of most interest. The background study was 

primarily based on statistics from MSB (The Swedish Civil Contingencies Agency). Based on 

the background study, the rescue plans was made for a sulphur dioxide spill on Road 26 in 

Skövde and for an E85 ethanol spill on European road 20 close to Mariestad.  

 

The rescue plans were outlined in three different structures. The largest part is informatory 

and could be used for educating purposes. The rescue plan which is intended to be used by a 

rescue leader during an accident is a summarized part. An even more summarized part is 

called a rescue card and is meant to be used of the firemen when driving-up to an accident, for 

a short update about the substance. The rescue plans consist of 13 different headlines, for 

example: Chemical level and safety equipment, Sectors and stop-areas, Initial safety range, 

Risks, Extinguishing substances, Measurements/methods, and Measurement calendar. 

 

The two rescue plans show the difference in consequences and how a rescue operation can be 

completely different depending on which of the two substances is involved in the accident. 

This means that it is of great importance to have good support, in form of rescue plans etc, 

since each substance has to be treated in a specific way and since these kind of accidents 

rarely occurs. To obtain the most of the rescue plans, they could perhaps be used on a portable 

computer or a portable reading device. The rescue plans will also have to be used in training 

so the firemen learn about how it works and that it works. It will also be important to update 

the rescue plans continuously, since more experience about these accidents will develop 

further on. The development of new rescue plans on other substances than the ones described 

in this report will also be important in the future.  

 

Keywords: Dangerous substances, transport, background study, rescue plan  
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1 Inledning 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett förbund av sju kommuner som ligger mellan 

Vänern och Vättern: Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. 

Skövde och Mariestad har hel- och deltidsstationer medan de andra endast har 

deltidsstationer. Det finns även räddningsvärn samt industribrandkårer i regionen. 

(1)Sammanlagt har kommunerna ett invånarantal på ungefär 117 000 personer och 

landarealen är på nästan 3500 kvadratkilometer. 

1.1 Bakgrund 

Endast en större olycka med utsläpp av farligt gods har skett i regionen Östra Skaraborg sedan 

år 2003 vilket gör att det inte finns så mycket erfarenhet av sådana olyckor. Läget är liknande 

över hela landet. Samtidigt så transporteras det stora mängder farligt gods på vägarna genom 

regionen, vilket gör att sannolikheten för att en olycka ska inträffa är ganska stor. Förbundet 

har dock inga planer eller stöd för hur eventuella insatser ska genomföras vid olyckor med 

farligt gods. För att insatserna ska kunna gå lättare och bli mer effektiva, då man kanske 

saknar erfarenhet och det blir många inblandade, så är en insatsplan en bra grund för att skapa 

detta. 

 

Insatsplanen utformas för att vara ett stöd och ge en förberedelse inför olyckor så att dessa ska 

åtgärdas på snabbast möjliga sätt. Syftet med insatsplanerna är att skadorna på människor, 

egendom och miljö ska bli så små som möjligt.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att ta fram ett förslag på hur insatsplaner för olika olyckor med 

transport av farligt gods kan se ut. Dessa ska Räddningstjänsten Östra Skaraborg sedan kunna 

använda vid eventuella insatser. Detta blir en hjälp för att en insats ska gå så smidigt och 

effektivt till som möjligt.  

 

Målet är att genom en inventering ta fram olycksscenarion som skulle kunna inträffa med 

farliga godstransporter på väg och utifrån dessa göra insatsplaner för liknande händelser. Efter 

att detta projekt är avslutat ska Räddningstjänsten Östra Skaraborg kunna använda sig av 

rapporten för att ta fram ytterligare olycksscenarion och därigenom göra fler insatsplaner för 

andra ämnen. 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna för denna rapport är: 

 Vad finns, hur mycket och på vilka vägar transporteras de farliga ämnena i regionen? 

 Vad för olycksscenarion kan förväntas inträffa? 

 Hur ska insatsplanerna se ut för de olika olycksscenariona? 
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1.4 Avgränsningar 

Inventeringen kommer bestå i sammanställning av tidigare utförda inventeringar och statistik i 

form av insatsrapporter samt olycksrapporteringar. Inga empiriska undersökningar har gjorts 

eftersom regionen är stor och fokus ska ligga på själva insatsrapporten.  

 

Även om viss statistik är tagen från hela landet så kommer rapporten endast fokusera på 

regionen Östra Skaraborg i fråga om olycksscenarion och insatsplaner. 

 

Endast två olycksscenarion tas fram. Dels för att det är tidskrävande och dels för att det är ett 

projekt som ska fortsätta även efter denna rapport.  

 

En avgränsning har gjorts till vägtransporter. Alltså kommer inte något undersökas vad gäller 

järnvägen Västra stambanan eller dylikt. 

 

Staben sköter en hel del under en insats. Det kommer därför inte bli så detaljerat på vissa 

punkter i insatsplanerna, till exempel om exakt vilka som kallas in för avlösning. Stabsarbetet 

har redan instruktioner och rutiner som är väl genomarbetade. 

1.5 Läshänvisning 

Källor är markerade som siffror inom en parentes. De källor som hänvisar till ett helt stycke är 

utskrivna efter styckets sista punkt. Källor som endast gäller en mening eller något i en 

mening är skriven direkt efter. 
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2 Teori 

2.1 Farligt gods 

Det som utgör grunden för regleringen av transport av farligt gods i Sverige är:  

 Lag (2006:263) om transport av farligt gods 

 Förordning (2006:311) om transport av farligt gods 

Dessa säger bland annat att ämnen som kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom 

vid transport genom sina kemiska eller fysikaliska egenskaper klassas som farligt gods. 

Transport innebär i detta sammanhang även lastning och lossning som ett led av 

förflyttningen, utanför området där det farliga ämnet används.(2) 

 

MSB är enligt förordning (2006:311) ansvarig transportmyndighet för transporter av farligt 

gods på väg. De ger därmed ut föreskriften: 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om 

transporter av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).  

ADR står för European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road som översatt betyder att det är den europeiska överenskommelsen om 

internationell transport av farligt gods på väg. S:et tillkommer i Sverige och visar att det 

innehåller den svenska versionen av bilagorna A och B som gäller transporter såväl nationellt 

som internationellt samt att den är kompletterad med bestämmelser som bara gäller 

transporter inom Sverige. Innehållet i ADR-S kan ses i Tabell 1. (3) 
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Tabell 1 Innehåll i ADR-S. 

 
Teori 

Innehåll 

Del 1 Allmänna bestämmelser 

Del 2 Klassificering 

Del 3 Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade och 

reducerade mängder 

Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 

Del 5 Bestämmelser för avsändning 

Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar 

och bulkcontainrar 

Del 7 Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering 

Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation 

Del 9 Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon 

Bilaga S  

Del 10 Transporthandlingar, övergångsbestämmelser, märkning, godkännande av fordon med mera 

Del 11 Transporter med lastplan 

Del 12 (Tills vidare blank) 

Del 13 Lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng 

Del 14 Transporter av farligt gods till hamnområden 

Del 15 Transporter av farligt gods inom eller mellan hamnområden 

Del 16 Transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller bortskaffande 

Del 17 Begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid transport av vissa petroleumbränslen 

Del 18 Särskilda undantag från tillämpningen av denna författning 

Del 19 Tryckkärl 

Del 20 Utbildning av förare som transporterar farligt gods 

Del 21 Övriga bestämmelser 

 

För att veta vilka olika egenskaper olika ämnen har och hur de ska transporteras så är de 

indelade i klasser, från 1 till 9. Har ett ämne egenskaper som passar in i flera klasser så 

kommer det klassas enligt den egenskap som anses vara farligast.  Till exempel är metanol 

både brandfarligt och giftigt men klassas vid transport som brandfarlig, klass 3. Klasserna har 

olika etikettering för transportfordonen för att påvisa de farliga egenskaperna. Klassindelning 

och etiketterna ses i Figur 1. (3) 
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Figur 1 Klassificering och beteckningar för farligt gods. (3) 

 

Förutom klassificeringen har ämnena ett identifieringsnummer som kallas UN-nummer för 

farligt gods. Numret består av fyra siffror som är fastställt av FN enligt deras 

klassificeringssystem. UN-numret ses på den undre halvan av en orange skylt som sitter på 

fordonet som transporterar det farliga godset. På den övre halvan står farlighetsnumret som 
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består av två eller tre siffror. Den första siffran visar vilken klass ämnet tillhör och därigenom 

vilken fara som är störst med det. Om den siffran följs av en likadan så kan det sägas att ordet 

”mycket” läggs till, det vill säga att det blir en förstärkning av faran. Om den första siffran 

följs av en nolla så har ämnet bara en farlig egenskap. Till exempel är bensin med 

farlighetsnummer 33 ”mycket brandfarligt” medan diesel med farlighetsnummer 30 endast är 

”brandfarligt”. Sitter det ett X före siffrorna så reagerar ämnet häftigt med vatten. Exempel på 

hur de orangea skyltarna kan se ut ses i Figur 2. Transporter av farligt gods som styckegods 

markeras med en orange skylt utan siffror. Även de tankar och förpackningar som är tomma 

men ej rengjorda ska vara markerade med skyltar. (3) 

 

 
Figur 2 Skyltar för farligt gods, bensin samt diesel. Figurerna är tagna från programmet RIB (symboler och clipart). 

2.2 Insatsplanering 

Insatsplanering görs för att förbereda räddningstjänsten för insatsen och därigenom förkorta 

angreppstiden vilket gör att skador på människor, egendom och miljö kan minimeras. Den 

används som ett stöd vid beslutsfattande, speciellt för att inte viktiga åtgärder ska glömmas 

bort i den stress som en stor olycka innebär. I planeringen ska det inte glömmas bort att en 

kemolycka kan innebära att ett stort område blir påverkat och inte bara skadeplatsen, den 

närmsta platsen kring utsläppet. Det kommer att behövas mer än de åtgärder som görs för att 

stoppa läckaget. Planeringen ska göras efter modellen ”tänkande i hela kedjan”.(4) 

 

År 1998 tog det som då hette Försvarets forskningsanstalt, FOA, fram en rapport till 

dåvarande Räddningsverket som skulle vara till vägledning för landets räddningstjänster när 

de planerar insatser mot stora kemolyckor. Syftet med den var att ge en grund att jobba utifrån 

och visa vad som bör tas med vid insatsplanering. Grunden i en insatsplan utgörs av en 

riskinventering av transporter och anläggningar i regionen samt en konsekvensanalys av de 

scenarion som valts ut. Rapporten behandlar bland annat varför en insatsplan bör göras och 

hur tillvägagångssättet bör se ut. Den visar också hur planeringen av ledning, insatstaktik samt 

insatsteknik kan gå till och vilken sorts materiel som kan behövas. Förslag på var man kan 

hitta information om de farliga ämnena finns också i rapporten. Vid en stor kemikalieolycka 

blir flera aktörer inblandade och rapporten visar mellan vilka aktörer det kan vara bra att det 

finns en samverkan och hur denna kan gå till. Tillvägagångssättet vid utdelning av 

information till allmänheten beskrivs också. Den har även ett exempel på en insatsplan för en 

mindre industrianläggning som kan ge idéer om hur en insatsplan kan se ut då de ska tas fram 

på en räddningstjänst. För att en insatsplan ska fungera och kunna användas på bästa sätt så 

påpekas det att övning och uppdatering av insatsplanerna är en viktig del i arbetet. (4) 

 

En rapport gjord av FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och Umeå brandförsvar på 

uppdrag av Räddningsverket (år 2003) påvisar även den de delar som bör tas med vid 

insatsplanering vilket är liknande som den rapporten från 1998 tar upp, beskriven i stycket 

ovanför. (5)  
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2.3 Tidigare genomförda inventeringar och insamlad statistik 

En nationell inventering av transport av farligt gods gjordes under september månad år 2006. 

Denna utfördes av Statistiska centralbyrån på uppdrag av MSB som ville få bättre kunskap 

om vilka mängder farligt gods som transporteras och på vilka vägar de transporteras. 

Kartläggningen omfattade även transporter på järnväg, till sjöss och i luften. Insamlingen av 

uppgifter skedde genom brevenkäter och från databaser hos myndigheter och företag, där det 

har varit frivilligt att lämna ut uppgifter. I undersökningen deltog 3915 företag och 81 % av 

dessa lämnade in uppgifter på godsets UN-nummer, transporterad mängd, nuklider; total 

aktivitet och antal kollin för transport av radioaktiva ämnen, avsändningsort samt 

mottagningsort med postnummer och transportväg (Europaväg, riksväg, länsväg).  Dock 

saknades uppgifter om angiven transportväg på ungefär 28 000 av 35 000 inrapporteringar. 

Dessa uppskattades senare med ett ruttplaneringsprogram. Denna uppskattning är endast en av 

flera delar som påverkar att resultatet av undersökningen endast kan visa tendenser för hur 

transporter av farligt gods ser ut i Sverige över ett år. Ytterligare felkällor är att vissa av 

inrapporteringarna innehöll statistik för mindre än en månad, dessa räknades då upp till en 

månadsbasis. Transporterna av farligt gods är säsongsberoende och mätning av en månad kan 

inte räknas upp till en helårsbasis egentligen. Alla företag har inte deltagit i undersökningen, 

däribland flera stora företag, vilket också det gör att resultaten blir osäkra. (6) 

 

MSB samlar in insatsrapporter från nästan samtliga räddningstjänster och förbund i Sverige 

varje år. Dessa redovisas som statistik varje år i rapporter som benämns Räddningstjänst i 

siffror. Siffrorna visar vad som har hänt på riks-, läns- och kommunnivå. Statistiken delas 

bland annat upp i nio stycken händelsetyper, som till exempel trafikolycka, brand i byggnad 

och utsläpp av farligt ämne. Det visar även hur många olyckor av varje händelsetyp som har 

inträffat under respektive månad under året. Under varje händelsetyp finns även statistik för 

mer specifika händelser, till exempel utsläppstyper som drivmedel/olja från fordon (ej last) 

eller farligt godslast. Även var olyckor med farligt gods har inträffat finns beskrivet, till 

exempel lastning/lossning eller transport med vägfordon. Mer detaljerad statistik om insatser 

finns i informationssystemet IDA (Indikatorer, Data och Analys)som kan hittas genom MSB:s 

hemsida. (7) 

 

Enligt kapitel 1.8.5 i ADR ska olyckor och tillbud som inträffat i samband med lastning, 

lossning eller med transport av farligt gods på väg rapporteras till MSB. Det åligger alltså 

verksamheterna som har hand om farligt godstransporter att rapportera om något av 

nedanstående har inträffat: 

 I direkt samband med farligt gods har personskador uppstått som innebär: 

intensivvård, sjukhusvistelse i minst ett dygn, oförmåga att arbeta på tre dagar i sträck 

eller dödsfall. 

 Utsläpp med minst 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 1, 333 kg eller liter i 

transportkategori 2, 1000 kg eller liter i transportkategori 3 eller 4. 

 Direkt fara för utsläpp i samma mängder som ovan, till exempel på grund av att 

fordonet har vält eller att det är en brand bredvid. 
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 Alla händelser med smittförande ämnen och radioaktiva ämnen (klass 6.2 respektive 

7). 

 Skada på egendom eller miljö som överstiger 50 000 Euro i ekonomiskt värde. 

 Händelser när myndigheter har påbörjat utrymning av personer eller spärrat av 

allmänna transportleder under minst tre timmar. 

(8) 

 

Alla ämnen ingår i någon av transportkategorierna 0,1,2,3 eller 4. Dessa anger vilken 

totalmängd som är den högst tillåtna vid transport för de olika ämnena. Vilken kategori de 

ingår i finns angivet i kolumn 15, tabell A i del 3 till ADR-S. (9)  
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3 Metod 

3.1 Inventering samt bedömning av ämne 

Inventeringen gjordes med hjälp av litteraturstudier och information från Länsstyrelsen Västra 

Götaland och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Informationen som till 

mesta del bestod av statistik från några år tillbaka hittades på deras respektive hemsida samt 

genom mejlkonversation med sakkunniga. Statistiken sammanställdes sedan i tabeller i Excel. 

En del information kom också från mejlkontakt med Volvo Powertrain som finns i Skövde, 

angående deras transporter av svaveldioxid och ammoniak. Statistiken som visar trafikflödet 

av farligt gods under september 2006 togs från de bilder som Statistiska Centralbyrån utfört 

för MSB:s räkning, där vägarna hade olika färg beroende på hur många ton som transporteras 

av klasserna under en månad. De andra tabellerna gjordes utifrån statistik som MSB samlat in 

från räddningstjänster och verksamhetsutövare. 

 

En bedömning gjordes av den statistik som kommit fram samt andra inväganden, som 

önskemål från en av brandingenjörerna på Skövde station. Bedömningen utgick från en 

sannolikhets- och konsekvensbedömning för att fastställa vilka ämnen som mest troligt skulle 

vara med i en tankbilsolycka och samtidigt skulle kunna ha stora konsekvenser vid ett utsläpp. 

Olycksscenariona och insatsplanerna baseras på dessa två ämnen som valts ut.  

3.2 Olycksscenario 

Olyckscenariona för de två ämnen som valdes ut i analysen för inventeringen togs fram med 

hjälp av verkliga händelser. Dessa finns beskrivna i dokumentet Olycksscenario ämnesklass 

1-8 (10) och i en insatsrapport från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, där Mariestadstyrkan 

varit ute på tankbilsolycka med bensin och olja år 2003.  

3.3 Insatsplaner 

För att få en grund till en insatsplan gjordes litteraturstudier av bland annat dokument från 

Umeå Brandförsvar(5), Kiruna räddningstjänst (11) samt dokumentet Insatsplanering – Kem, 

En hjälp till räddningstjänstens planering inför stora kemikalieolyckor (1998) (4)som är 

framtagen av Försvarets Forskningsanstalt åt dåvarande Räddningsverket, nu MSB. Utifrån 

dessa dokument samt programmet RIB – Integrerat beslutstöd plockades delar som är viktiga 

att veta vid en insats. De blev rubrikerna i insatsplanerna. 

 

Informationen som tagits fram till alla punkter har gjorts genom sökning på internet, i interna 

dokument, böcker/rapporter samt i RIB. Först gjordes en mer utförlig version av insatsplanen. 

Denna kortades sedan ner till att bli mer i punktform där de allra viktigaste delarna är med. 

Genom att återigen plocka ut de allra viktigaste delarna samt genom att sätta in dem i Excel 

och bifoga bilder i Word-dokumentet så gjordes insatskorten. 

 

Efter den rapport Umeå Brandförsvar tagit fram för insatsplan vid svaveldioxidolycka så 

följdes exemplet med att dela in vägen, på vilken olyckan kan ske på, i olika sektorer och 

utifrån dessa ta fram lämpliga förslag på brytpunkter. Både längs väg 26 och E20 blev det fyra 

ungefärliga sektorer vardera som benämndes med olika områden eller stadsdelar. Efter det 
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togs förslag fram på brytpunkter genom att kartor gicks igenom för att se vad som skulle 

fungera vid olika vindförhållanden (vind från norr eller sydväst) och vad som hade möjlighet 

att ha plats med ett flertal räddningsbilar, ambulanser och polisbilar. Efter rekognosering 

ändrades några brytpunkter eftersom att de då inte ansågs vara lämpliga. Sektorerna och 

brytpunkterna sattes in i en tabell tillsammans med koordinater för brytpunkterna för att det 

ska vara lättare att leda ambulans och polis till platserna. De togs fram med hjälp av en GPS-

koordinatpunkt som utplacerades på en karta på webbsidan Eniro.se. Koordinaterna finns som 

både SWEREF99 och RT90, vilka är olika referenssystem för koordinater.  

 

Under rubriken Initial riskavstånd för svaveldioxid följdes en ”tabellmall” som finns med i en 

rapport som är framtagen av Umeå brandförsvar och FOI, Insatsplan för olycka med 

svaveldioxid. (5)För att få liknande uppbyggnad av tabell användes programmet Spridning 

Luft i RIB 2012 som är en uppdatering av programmet BfK- Beräkningsmodeller för 

kemikalieexponering, som användes förut. Det finns ett program som beräknar riskavstånd vid 

kemolyckor i RIB 2012 men detta kan endast tillämpas på vätskor med högre kokpunkt än 

20° enligt faktabladet för spridnings- och beräkningsmodeller som finns på MSB:s hemsida. 

(12)För att vid olycka med svaveldioxid, som har kokpunkt redan vid -10° C, kunna få reda 

på riskavstånd och yttre gränser för olika nivåer av skador så användes programmet Spridning 

Luft i RIB 2012 istället. Med detta program kunde spridning av gasmoln för svaveldioxid 

bestämmas ungefärligt, beroende av bland annat vindriktning, klimat och storlek på läckage. 

Vid beräkningarna utgick ämnets mängd alltid från en tankbil med 24 000 kg.  Vindriktningen 

bestämdes till sydvästlig (225°) i alla beräkningar och vindstyrkan varierade mellan 2 m/s och 

5 m/s och vädret är klart. Beräkningarna gjordes också på om det är vinter (2012-01-25) med 

fläckvis av snö eller sommar (2012-07-15), klockan 14.00 samt 02.00. De gjordes även för hur 

långt avgränsningarna behöver gå för att undvika skador från dödliga till irriterande, både 

inomhus och utomhus. Storleken på läckaget varierades mellan de tre förinställda läckagen på 

packningsläckage (0,2 cm
2
), brott på rör (ca 11 cm

2
), stort hål på tank (50,3 cm

2
). All data 

togs efter att utsläpp pågått i 30 minuter samt att exponeringstiden var 30 minuter. Då olyckan 

antas vara på väg 26 i Skövde så är det varken tät skog/stad (1 meter) eller öppet landskap 

(0,03 meter)utan något däremellan (bedömning efter rekognosering). Detta gör att ytråheten 

bestäms till något däremellan dessa, 0,7 meter. I programmet finns det också en karta som 

visar spridningen. På denna karta kan utsläppspunkten placeras ut och i dessa beräkningar är 

den satt till samma ställe varje gång. Koordinaterna för denna punkt är, utifrån SWEREF99 

TM, X / Nord: 6472460 och Y / Öst: 434208, vilket innebär att utsläppspunkten hamnar i 

sektor Östermalm (mitten av stan i norr-/sydgående riktning).  
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4 Resultat 

4.1 Inventering 

I Figur 3 ses de mörklila markerade vägarna Europaväg 20 (E20) och väg 26 som är de 

primära vägarna i Östra Skaraborg för transport av farligt gods. Längs med Mariestad går E20 

som denna bit även är samma sträcka som väg 26. Väg 26 går genom Skövde, upp och förbi 

Gullspång. Väg 49, 194, 200, 201 och 202 är sekundära vägar för transporterna av farligt gods 

i regionen, de ses i Figur 3 som rosa vägar med inslag av rött. Väg 49 går genom Skövde, 

Tibro och förbi Karlsborg. Väg 194 går från Skövde till Hjo och väg 200 till Tibro från 

Skövde. Väg 201 och 202 går från Mariestad till Tibro respektive till Töreboda, se Figur 3. 

(13) Det finns endast två föreskrifter om förbud för transport av farligt gods på vägarna i 

regionen. Dessa gäller väg 2753, även kallad Hjovägen, i Skövde mellan Mariestadsvägen och 

Kanikegränd (14)samt väg 2747 mellan väg 2758 och väg 2759 (15). Föreskrifterna finns för 

att det inte ska transporteras farligt gods genom Skövde stad.  

 

 
Figur 3 Östra Skaraborgs region med dess vägar, där de lila är primära vägar för farligt godstransport och de rosa är 

sekundära. Kartbilden kommer från Länsstyrelsen Västra Götaland. 

 

Efter undersökningen som Statistiska centralbyrån har gjort för MSB:s räkning om 

trafikflödet med farligt gods så kan det i sammanställningen i Tabell 2 ses att de ämnen som i 

störst mängd transporteras på dessa vägar är av klass 3 (brandfarliga vätskor). Därefter är det 

klass 8 (frätande ämnen) och 9 (övriga ämnen och föremål). Även klass 2 (brandfarlig gas) 

transporteras i ganska stora mängder på dessa vägar. (6) 
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Tabell 2 Trafikflödet av farligt gods under september månad år 2006 i östra Skaraborgs region. 

Trafikflöde september 2006 

  Antal ton ämne under en månad 

Ämnesklass E20 Väg 26 Väg 49 

Övriga 

vägar 

1 70-130 70-130 70-130   

2.1 3700-5500 0-1800   0-1800 

2.2 0-4400 0-4400 

 

  

2.3 0-25 75-100 

 

  

3 16500-33000 100-16500 100-16500 100-16500 

4.1 0-270 0-270 0-270   

4.2 0-40 

 

40-80   

4.3 0-90 

  

  

5.1 0-490 0-490 

 

0-490 

5.2 0-2 

  

  

6 90-170 0-170 0-90   

7 1-49 1-49 

 

  

8 11600-23200 0-11600 0-11600 0-11600 

9 11500-23000 0-11500 0-11500 0-11500 

Summa farligt gods: 43461-90366 246-47009 210-40170 100-41890 

 

I Tabell 2 visas en sammanställning av hur många ton farliga ämnen som kan transporteras på 

vägarna. På E20 kan det transporteras upp mot 33 000 ton under en månad av klass 3. Klass 8 

och 9 kan vara upp mot 23 000 ton i månaden, klass 2 nästan 10 000 ton i månaden och klass 

5.1 (oxiderande ämnen) är upp mot 490 ton i månaden. På väg 26 transporteras ungefär 

hälften så lite farligt gods som det gör på E20. (6)Vilket till stor del beror på att E20 är en 

större väg och dessutom en av de största genomfartslederna mellan Stockholm och Göteborg. 

En stor del av det farliga gods som transporteras på denna väg hör alltså inte till regionen, 

utan passerar bara då de har andra utgångspunkter. Detta gäller även till viss del väg 26 som 

är en genomfartsled från söder mot norr och tvärtom.   

Insatsrapporter från de flesta räddningstjänsterna i landet har samlats in under flera år och 

sammanställts av MSB. Statistiken visar upp antalet inrapporterade utsläpp av farligt ämne 

vid bland annat transport med vägfordon. Denna statistik visar på att det sker cirka 34 

trafikolyckor med farligt gods på ett år i hela landet. En sammanställning av denna statistik 

mellan åren 2005 och 2011 ses i Tabell 3. I Tabell 4 ses antalet insatser per klass som är 

gjorda under dessa år. Alla siffror är mellan åren 2005 till 2011, från rapporterna 

Räddningstjänst i siffror som ges ut en gång om året (16) och från en sammanställning av 

statistik från Mikael Malmqvist på MSB (17). 34 stycken insatser utspritt på landets 140 

räddningstjänstkommuner och 35 räddningstjänstförbund (7) innebär att för de flesta 

räddningstjänster blir det inga insatser mot farligt gods under ett år.  

 

  



 

13 
 

Tabell 3 Antalet utsläpp av farligt ämne vid transport med vägfordon för hela landet, där en insats av 

räddningstjänsten har gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Antalet insatser per utsläpp i de olika farligt gods klasserna i hela landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 visar vilka klasser som är mest frekventa vid olyckor med utsläpp. Klass 3 är i topp 

och därefter kommer klass 8. Klass 2 och 5 har ungefär samma frekvens av utsläpp. Dessa 

siffror stämmer bra överens med hur mycket som transporteras i landet, desto mer transporter 

desto fler olyckor. 

 

En annan sammanställning är gjord utifrån rapporter som verksamhetsutövare har skickat in 

till MSB. Även den visar trafikolyckor med farligt gods över hela landet men mellan åren 

2007 och 2010. Den visar vilka specifika ämnen, inte enbart klass, som då har varit 

inblandade men en sammanfattad version där endast klasserna visas ses i Tabell 5. Det 

behöver dock inte ha skett något utsläpp av ämnena i fråga utan kan endast ha varit frågan om 

en olycka. Under denna tid rapporterades 30 stycken olyckor med ämnen av klass 3, 8 stycken 

med klass 2.1 och 9 olyckor med klass 5.1 respektive 8. Återigen är klass 3 vanligast. (18) 

  

Räddningstjänst i siffror 

 

Antal utsläpp av farligt 

ämne, 

År transport med vägfordon 

2005 40 

2006 37 

2007 38 

2008 31 

2009 24 

2010 32 

2011 37 

Räddningstjänst i siffror 

 

Antal insatser per utsläpp i klass… 

År 

Klass 

2 

Klass 

3 

Klass 

4 

Klass 

5 

Klass 

6 

Klass 

8 

Klass 

9 Okända 

2005 2 24 

 

2 

 

12 

  2006 

 

24 

 

2 

 

10 

 

1 

2007 4 21 1 2 

 

9 1 

 2008 2 19 

 

3 

 

7 

  2009 2 11 

 

4 1 6 

  2010 2 14 

 

2 1 10 1 1 

2011 2 25 

 

2 

 

7 1 

 Totalt: 14 138 1 17 2 61 3 2 
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Tabell 5 Antalet olyckor och tillbud i trafiken i respektive klass. 

Antal olyckor och tillbud i trafiken, rapporterade av verksamhetsutövare 

År Klass 1 Klass 2  Klass 3 Klass 5 Klass 7 Klass 8 Klass 9 

2007   4 7 1   1 1 

2008 1 7 7 2 

 

1   

2009   1 6 4 1 5   

2010   1 10 2   2 1 

Totalt: 1 13 30 9 1 9 2 

 

Vissa av dessa ämnen används inom regionen, till exempel används svaveldioxid, ammoniak 

och gasol i Volvo Powertrains tillverkningsprocess i Skövde. (19)Den svaveldioxid som 

Volvo använder sig av transporteras i 1,2 tons specialbehållare med lastbil medan 

ammoniaken transporteras i tankvagn. Enligt Karl-Olof Svensson på Volvo så kommer 

mängden ammoniak minska kraftigt runt årsskiftet. (20)  

 

En större olycka har skett i regionen med en insats från stationerna i Mariestad och Skövde 

sedan år 2003. Den 8:e augusti 2003 skedde en tankbilsolycka på E20 utanför Mariestad, vid 

Rattugglan. Tankbilen innehöll både bensin och diesel och ett antal kubikmeter vätska läckte 

ut. (21) 

 

Bilar med E85 måste tankas oftare än de som tankas med bensin eftersom att det inte går att få 

ur lika mycket energi ur E85 som bensin, ungefär 30 % mindre energi per liter. Detta gör att 

transporterna med farligt gods ökar ju mer E85 som ersätter bensin. (22)  
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4.2 Bedömning av klass och ämne till olycksscenario 

Sannolikheten för att det händer en liten olycka med endast lite läckage och små 

konsekvenser är betydligt större än att det blir en stor läcka med stora konsekvenser. 

Erfarenheterna av tidigare större olyckor är oftast betydligt färre så därför är det viktigt att det 

finns ett bra insatsstöd för sådana situationer. Sannolikheten är alltså inte stor för en sådan 

olycka men det kan inträffa och insatsen blir då ännu viktigare för att just undvika stora 

konsekvenser.  

 

Olycksscenarierna har sin grund i inventeringen genom en samlad bedömning av hur mycket 

som transporteras och hur många insatser, olyckor och tillbud som har skett.   

 

Ämnen i klass 3 är det som transporteras mest och involverar flest olyckor. Detta gäller för 

regionen men även hela landet, enligt den sammanställda statistiken. Därmed är den olycka 

med farligt gods som har störst sannolikhet att inträffa i regionen den som innehåller ämne i 

klass 3. De primära vägarna för dessa transporter är E20 och väg 26. Det är på E20 det 

transporteras störst mängd. Sannolikheten ökar för att något ska hända på dessa vägar 

eftersom att de är transportleder mellan andra stora städer, vilket ökar mängden farligt gods 

och därmed höjer sannolikheten för att någon olycka ska inträffa. De ökade mängderna E85 

som används istället för bensin och som resulterar i ökade transporter, ökar också 

sannolikheten för att olyckor ska inträffa.  

 

Konsekvenserna kan bli stora om ämnena i klass 3 börjar brinna, då några av dem är mycket 

brandfarliga. Utsläpp av diesel innebär mest miljöförorening medan bensin eller E85 kan 

utgöra stora brandrisker med tanke på att de avger brännbara ångor redan ganska långt under 

0° Celsius (23). Efter önskemål från en av brandingenjörerna valdes E85 som ämnesexempel i 

klass 3. Scenariot med olyckan kommer utspela sig någonstans längs E20 vid Mariestad. Det 

har stor sannolikhet för att inträffa och kan innebära stor fara för bland annat 

räddningstjänsten om det, förutom läcker ut, även börjar brinna. E85 har ytterligare en risk i 

jämförelse med bensin, för om det har börjat brinna finns det också risk för att det blir 

tankexplosion. Detta då E85, till skillnad från bensin, ligger på temperaturer inne i tanken som 

finns inom dess brännbarhetsområde. Sprider sig elden in dit så kan det sprängas (23). 

 

På andra plats i sannolikhetsskalan kommer klass 8 då denna kommer tätt efter klass 3 vad 

gäller både mängd transport och olyckor. Enligt RIB förekommer flera av de olika frätande 

ämnena oftast i fast- eller vätskefas, vilket gör att det kan spridas på ett liknande sätt som 

klass 3 ämnen gör. I det här fallet kommer det vara lite mer intressant att se vad som händer 

vid en olycka med ämnen i klass 2. Spridningen blir på ett annat sätt om det blir ett gasmoln. 

Sannolikheten för att detta ska inträffa mot en olycka med klass 8 ämnen är inte så mycket 

mindre med tanke på transportmängden där den kommer på fjärdeplats och olycksstatistiken 

där den kommer på tredjeplats. Det transporteras inte lika mycket på väg 26 som på E20 men 

det är viktigt att se hur en insats ska genomföras i Skövde, även om sannolikheten inte är lika 

stor som i Mariestad. Ett giftigt gasmoln i närheten av någon av städerna skulle kunna få stora 

konsekvenser vid större olyckor, då för höga halter är dödliga. Det är väldigt viktigt att då 

kunna agera rätt vid sådana insatser, för att undvika onödiga skador. Svaveldioxid används på 
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Volvo Powertrain i Skövde och utgör därmed ytterligare en riskkälla vid transporter till och 

från företaget. Det andra scenariot kommer därför vara med klass 2 och ämnet svaveldioxid 

där en olycka inträffat någonstans längs med väg 26 i Skövde. Svaveldioxidens spridning går 

även att beräkna och analysera i RIB programmet ”Spridning i luft”, vilket gör det lättare att 

ta fram en insatsplan. 
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4.3 Olycksscenarier 

Här presenteras olycksscenarier för de båda ämnen som valdes ut genom bedömningen i 

kapitel 4.2. Insatsplanerna kommer i sin tur vara baserade på dessa två scenarier. De båda 

scenarierna är baserade på verkliga händelser som bland annat finns beskrivna i dokumentet 

Olycksscenarios ämnesklass 1-8, som finns att läsa i RIB – dokument.  

4.3.1 Olycksscenario: Svaveldioxid 

Detta scenario är baserat på en verklig händelse som skedde utanför Örkelljunga den 31 juli 

1992. (10) Då var det ammoniak som släpptes ut, i detta olyckscenario handlar det istället om 

svaveldioxid för att passa in på det valda ämnet utifrån bedömningen i kapitel 4.2.  

 

Ett dragfordon med släp med vardera två tankar fyllda med kondenserad svaveldioxid åker 

längs väg 26 söderut i Skövde vid klockan 5 på morgonen den 15:e juli 2012. I höjd med 

Östermalm tvingas lastbilschauffören göra en kraftig sväng då ett råddjur plötsligt kommer 

upp på vägen, vilket resulterar i att släpets högra hjulpar kommer ut i väggrenen. Släpet får 

sedan kast, slits bort från dragfordonet och två tankar med svaveldioxid landar på sidan i 

dikesrenen. Tankarna innehåller vardera 7,8 och 5,7 kubikmeter svaveldioxid. I samband med 

detta slits en säkerhetsventil och en manometer bort på en av tankarna som satt fast på ett rör 

på manlucka. Deras diameter är på 1,5” (38 millimeter) respektive 5 millimeter vilket medför 

ett medelstort utsläpp. Ur dessa hål strömmar det ut, i form av en jetstråle, svaveldioxid i 

vätskefas och bildar ett stort gasmoln som först går i riktning mot sydväst. Efter att det åkt 

emot en upphöjning som finns utmed en längre sträcka av vägen så ändrar en del av molnet 

riktning och börjar driva mot nord/nordöst. En svag vind kommer från sydväst. När 

vätskenivån sjunker till hålets höjd slutar jetstrålen av svaveldioxid och istället kommer det ut 

i gasfas. Detta gör att utbredningen och mängden av gasen minskar en hel del.  

 

Lastbilschauffören ringer omedelbart 112 och kliver sedan ur lastbilen för att hindra de 

enstaka bilar som kör på vägen från att köra in i molnet. Den första bil som kommer ignorerar 

lastbilschauffören och kör in i molnet, som inte riktigt syns. En bit bort har svaveldioxiden 

trängt in i bilen och föraren, med två passagerare, åker i diket på grund av hosta och irritation 

i ögonen.  

4.3.2 Olycksscenario: E85 

Detta scenario är baserat på två verkliga händelser, varav en inträffade på E20 utanför 

Mariestad den 8:e augusti 2003 då både bensin och diesel läckte ut. (21) Den andra olyckan 

skedde i Bräcke kommun i östra Jämtland i augusti år 1996 då bensin läckte ut. (10) Istället 

för bensin och diesel så kommer detta olycksscenario handla om utsläpp av E85 efter 

bedömningen i kapitel 4.2.  

 

En tankbil med släp som är lastad med 49 kubikmeter E85 åker längs E20 i riktning söderut 

utanför Mariestad vid klockan 10 på förmiddagen i juli 2012. Strax före på-/avfarten till väg 

26 vid Hindsberg så måste tankbilschauffören väja och bromsa för en mötande personbil som 

kommer över på fel sida. Släpet kanar och hamnar till slut upp och ner i diket medan 
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dragfordonet har vält och lagt sig på sidan på vägen, vilket är nära ett vattendrag. Detta har 

orsakat läckage ur bilens fyra manluckor, släpets fem manluckor samt ur en reva i släpet.  

 

Lastbilschauffören, som är skadad men vid medvetande, bryter all ström i hytten och tar sig 

sedan hundra meter från skadeplatsen för att ringa 112. Trafiken har stoppats upp i samband 

med olyckan då tankbilen ligger över halva körbanan.  
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4.4 Insatsplaner 

Insatsplanerna utgår från olycksscenariona som beskrivits i avsnitt 4.3. Tre former av 

insatsplaner har tagits fram och finns att tillgå i bilagorna, där alla presenteras. En av dessa är 

bäst lämpad för utbildning, en annan för räddningsledaren vid en insats och en för 

brandmännen vid uttryckning.  Insatsplanerna som kan användas för utbildning är detaljerade 

och informationsrika, se bilagorna Insatsplan svaveldioxid (för utbildning) och Insatsplan E85 

(för utbildning), medan de insatsplanerna som är gjorda för räddningsledaren är en mer 

sammanfattad version, se bilagorna Insatsplan svaveldioxid och Insatsplan E85. Dessa två 

innehåller de tretton punkter som presenteras i avsnitt 4.4.1. Den tredje formen, ett så kallat 

insatskort, är en version som är ännu mer sammanfattad och som endast består av två A4-

sidor, se bilagorna Insatskort Svaveldioxid och Insatskort E85.  

 

I det interna dokumentet Ledningsinstruktion med stabstjänst (24) kan det ses att stora olyckor 

som de som beskrivs i kapitel 4.3 kommer medföra att det blir minst gul beredskap. Detta 

innebär att minst två stationer kommer vara inblandade och det beräknas ta mer än två timmar 

att utföra insatsen. Det kan även komma upp i röd beredskap, då det kan antas ta mer än sex 

timmar och ett stort ledningsbehov finns. I Tabell 6 och Tabell 7 ses personalbehovet vid de 

olika beredskapsnivåerna.  

 
Tabell 6 Bemanning vid gul stabsberedskap. (24) 

 
 

Tabell 7 Bemanning vid röd stabsberedskap. (24) 
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4.4.1 Insatsplanens uppbyggnad 

Tretton punkter har tagits fram som är av intresse vid en insats mot olyckor med farligt gods. 

En kort beskrivning om vad de kan/ska innehålla presenteras här nedan. Se bilagorna för de 

riktiga insatsplanerna.   

4.4.1.1 Kemnivå och skyddsutrustning 

Här kan det beskrivas vilka stationer som kommer kallas in till olyckan och på vilken nivå de 

kommer jobba. Vilka stationer som kommer få nivå 1, livräddning, som sin arbetsuppgift och 

vilka som kommer jobba på nivå 2 med att åtgärda själva utsläppet. Beroende på de olika 

arbetsuppgifterna och hur nära själva utsläppet räddningsarbetarna befinner sig så ska det 

även finnas beskrivet vilken skyddsutrustning som ska användas. 

4.4.1.2 Ledning 

Ledningspunkten kan visa hur ledningen ska vara uppdelad vid en insats, både på 

olycksplatsen och i staben.  

4.4.1.3 Sektorer och förslag på brytpunkter 

En stad eller väg kan delas in i sektorer för att utifrån detta kunna placera ut brytpunkter 

beroende på vindförhållanden. Detta skrivs in i en tabell för att en brytpunkt sedan ska kunna 

väljas lätt vid en insats. Sker det till exempelvis en olycka i en viss sektor ska det vara lätt att 

se vilken brytpunkt som är lämpligast för dagens vindförhållanden och avstånd till olyckan. 

För att även polis och ambulans ska hitta så skrivs koordinaterna för brytpunkterna med i 

tabellen. Brytpunkter kan väljas genom studie av kartor med rekognosering av platserna. 

4.4.1.4 Initialt riskavstånd 

En av de viktigaste punkterna för en insats med farligt godsolyckor är hur riskavståndet ska 

bedömas. Här ska det finnas kartor och kanske tabeller som visar hur stort avstånd som 

behövs för att risken för skador ska vara så liten som möjligt. Vissa ämnen kräver beräkningar 

beroende på hur vädret och vinden är för dagen, andra har mer standardiserade avstånd.  

4.4.1.5 Risker 

Olika ämnen innebär olika risker. Här ska det beskrivas vad det specifika ämnet innebär för 

risker till exempel om det är brandfarligt eller kanske frätande.  

4.4.1.6 Reaktioner 

Ämnen kan reagera med andra ämnen, till exempel vatten eller metaller. Det är bra att 

beskriva vad som kan hända om det blir en reaktion, då det i vissa fall även kan bildas nya, 

farliga ämnen. De ämnen som är reaktiva med vatten måste till exempel ha ett alternativt 

släckmedel om en brand skulle uppstå. 

4.4.1.7 Släckmedel 

Denna punkt skulle kunna vara en fortsättning av punkt 4.4.1.6 Reaktioner om det vore så att 

det farliga ämnet reagerar med vissa släckmedel. Här ska det beskrivas vilka släckmedel som 

är mest lämpliga och effektiva i frågan om att släcka en brand i eller runtomkring ett ämne. 
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4.4.1.8 Mätning/indikering 

Mätning och indikering kan behöva göras på grund av olika saker, till exempel vid utsläpp av 

giftig gas eller om det finns explosiva ångor i luften. Det ska då finnas beskrivet vilka sorts 

mätinstrument som kan användas. Eventuellt ska det också beskrivas hur och vart mätning ska 

göras och ske.  

4.4.1.9 Gränsvärden 

Denna punkt kan innehålla en tabell med olika gränsvärden som beskriver vad som är skadligt 

för människor och vad dessa gränsvärden betyder.  

4.4.1.10 Åtgärder/metoder 

Denna punkt är en av de mest centrala i insatsplanen. Den ska beskriva vad som kan göras 

med ett utsläpp av det farliga ämnet och vilka olika metoder som kan användas. Det ska även 

hänvisa till vilken slags utrustning som behövs för olika moment såsom tätning och 

uppsamling.  

4.4.1.11 Sanering 

Sanering kommer behöva utföras på personal och eventuellt andra människor som befunnit 

sig i närheten av olyckan. Denna punkt ska beskriva hur detta går till och vad som ska tänkas 

på med det specifika ämnet. Första hjälpen åtgärder är en sak som är bra att skriva om då det 

kan behövas olika sorters hjälp beroende på vilket det farliga ämnet är och beroende på vilken 

sorts kontakt en person har haft med ämnet. Det kan också nämnas lite om sanering av miljön, 

för att det ska finnas i åtanke vid insatsen även om det inte är räddningstjänstens arbete att 

sanera efter olyckan. 

4.4.1.12 Resurser/förstärkning 

Resurser och förstärkningar kan presenteras genom att det finnas en lista med vilka stationer 

som kan kallas in som förstärkning eller för eventuellt byte om insatsen drar ut på tiden. Det 

bör även finnas en lista med vart det finns experter på det specifika ämnet och vilka företag 

som kan kontaktas för rådfrågning.  

4.4.1.13 Åtgärdskalender  

Åtgärdskalendern ska beskriva hur en insats kan gå till och i vilken ungefärlig ordning 

uppgifterna ska utföras i. Detta är en punkt som ska hjälpa till och vara ett stöd för att viktiga 

åtgärder inte ska glömmas bort under tiden en insats pågår. Den kan bestå av ungefär 12-13 

punkter som kort beskriver händelseförloppet från utryckning till avslutandet av en insats.    
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5 Analys och slutsats 

Det inträffar inte så många olyckor med farligt gods med vägtransport och därför kan det vara 

viktigt att ha ett stöd för de beslut som behöver tas vid en olycka. Vid andra sorters olyckor 

utgår detta beslutsfattande oftast i erfarenheter på olika sätt, som vid övning eller riktiga 

händelser i samband med brand men det går inte att inhämta på samma sätt till större 

kemolyckor då de inte inträffar så ofta.  

 

Olycksscenarierna är baserade på verkliga händelser för att visa att de kan inträffa även om 

det inte är så stor sannolikhet. De två scenarierna är också ganska lika varandra eftersom att 

det, som i de flesta trafikolyckor, oftast inte inträffar någon olycka om det inte sker något 

avvikande längs vägen. I dessa fall handlar det om ett djur som kommer upp på vägen samt en 

mötande bil som kommer över på fel sida. Lastbilschaufförerna har försökt göra det bästa av 

situationen men de har inga resurser för att göra något vid utsläpp som dessa utan det blir då 

räddningstjänstens jobb. 

 

Insatsplanen är en översiktlig beskrivning av vad det farliga ämnet innebär för risker samt vad 

som ska göras åt dem och hur det ska göras. Detta är dock endast ett stöd eftersom att varje 

olycka är unik och andra lösningar kan behövas beroende på vilken situation det är, även om 

det handlar om samma ämne. Den insatsplan som har tagits fram i bilaga Insatsplan 

svaveldioxid (för utbildning) och Insatsplan E85 (för utbildning) kan användas i 

utbildningssyfte men är också en version för att lätt kunna inhämta ytterligare information 

som är lite mer ingående. Stödet som finns i bilaga Insatsplan svaveldioxid och Insatsplan 

E85 är en sammanfattning av resultatet och riktar sig främst till de som är ute på 

olycksplatsen, en operativ insatsplan. Den inre ledningen (staben) har sina uppgifter som inte 

tas upp i denna rapport men även de kan ha en viss hjälp av insatsplanen. Det ses däremot i 

insatsplanerna för utbildning att ledningsnivån kommer vara lite olika beroende på hur 

omfattande olyckan är, desto större olycka desto fler och högre befäl kommer behövas. Den 

ännu mer kortfattade insatsplanen i form av insatskort i bilaga Insatskort svaveldioxid och 

Insatskort E85 kan vara ett första stöd för brandmännen som åker ut på larm för att de ska 

kunna börja förbereda sig på vad insatsen kommer handla om och innebära.  

 

Svaveldioxid i gasform kan göra stor skada på ett stort område, vilket innebär att riskområdet 

och dess avspärrningar kan komma att sträcka sig flera kilometer enligt de beräkningar som 

gjorts. Beräkningarna visar också att årstiden samt vindförhållandena har stor betydelse för 

gasspridningen och ska tänkas på vid zonindelning, så att ingen utan tillräcklig 

skyddsutrustning kommer i kontakt med svaveldioxiden på ett eller annat sätt. Gasen är giftig 

vid inandning samt vid kraftig hudexponering, i vätskeform är den riktigt kall och kan då 

orsaka köldskador. Skyddsutrustningen blir en viktig del i insatsen då både kemskyddsdräkt 

och köldskydd behövs utanpå larmdräkten samt andningsskyddet. Livräddning kommer i 

första hand men denna kan även bestå i att utsläppet begränsas eller att inrymning beordras. 

Begränsningen sker bäst med återkondensering/impaktering med hjälp av presenningar eller 

dylikt och uppsamling i något sorts kar som är delvis övertäckt. Personer som räddas, den 

egna personalen samt utrustning ska saneras för att inte ytterligare spridning av ämnet ska ske.  
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Utsläpp av E85 påverkar inte lika stort område som svaveldioxid gör eftersom det inte är en 

gas vid ”normal” temperatur, det avger däremot brännbara ångor som innebär en annan stor 

risk då dessa kan antändas relativt lätt. Brännbarhetsområdet E85 ligger inom innebär även att 

de brännbara ångorna finns inne i tanken och att det då kan börja brinna inuti denna vilket kan 

medföra en eventuell tankexplosion. Om en explosion skulle ske kan detta medföra att splitter 

kommer så långt som 1000 meter. Det är viktigt att vara medveten om detta då säkerheten för 

räddningspersonalen alltid ska komma i första hand. Rätt skyddsutrustning och övriga 

materiell är viktig för att inte skapa antändningskällor eller för att det inte ska hända något 

med räddningspersonalen. Det är alltså brandrisken som är den största faran med utsläpp av 

E85 men även om det skulle brinna så är det inte säkert att släckning är det bästa alternativet, 

det kan lika gärna vara att låta det brinna ut. För även om röken är väldigt ovänlig för miljön 

så kan det bli ännu mer miljöovänligt om dessutom stora mängder alkoholresistent skum 

kommer ut i naturen som används vid släckningen. Om utsläppet inte har börjat brinna så ska 

det invallas och pumpas upp i möjligaste mån men hela tiden ska inriktningen vara mot 

säkerheten och att se till att statisk elektricitet samt gnistbildning inte uppstår. 

 

Stora resurser i form av räddningstjänst, sjukvårdare samt polis behövs om många personer 

blir inblandade och skadade. Insatsplanerna visar att Räddningstjänsten Östra Skaraborg har 

en ganska god förberedelse i form av resurser och förstärkning. Skövde station tillhandahåller 

en av MSB:s kemresursbaser och samverkansavtalet mellan räddningstjänsterna i Skaraborg 

är en stor hjälp för att kunna få ihop nödvändiga resurser.  

 

I jämförelsen mellan de både insatsplanerna märks det tydlig skillnad på hur ämnena kan 

behöva behandlas olika samt vilka olika risker de innebär. Det kan vara svårt att utbilda sig på 

och komma ihåg alla olika ämnen och då är det bra med ett stöd i hur de olika ämnena 

fungerar och vad som borde göras. Insatsplanerna kan vara en grund att utgå ifrån vid olyckor 

med liknande ämnen, i samma klass som de som har redovisats här. Det är dock viktigt att 

framhålla att varje ämne har egna specifika egenskaper, så det går inte att ta en insatsplan och 

översätta rakt av. Samtidigt finns det även vissa grundläggande rutiner vid kemolyckor, såsom 

att zonindelning ska göras och att saneringsplatsen oftast kan upprättas på samma sätt.  
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6 Diskussion 

Inventeringen är inte fullständig och den inventering av transporter med farligt gods på väg 

som gjordes av Statistiska Centralbyrån för MSB:s räkning kan bedömas vara något 

bristfällig. Den gjordes år 2006 under endast en månad, vilket kan ge en fingervisning om vad 

som transporteras i regionen. För att få lite mer information så sammanställdes även statistik 

av inträffade olyckor över hela landet. Det borde även ha tagits med lite mer information om 

de företag i regionen som använder sig av farliga ämnen. Detta för att se mer specifikt vad 

som transporteras men eftersom att regionen ligger mitt i Sverige, öst till väst, så passerar 

mycket andra transporter genom den, vilket har tagits med i inventeringen. I detta inledande 

skede av att ta fram insatsplaner för farligt gods räcker inventeringen som är gjord men 

framöver bör den kanske göras grundligare. Annan statistik som har samlats in är också 

bristfällig i det att inte alla räddningstjänster i landet deltar och lämnar in uppgifter till MSB.  

 

Det finns inte lika mycket forskning på E85 som på till exempel bensin, mest för att det är en 

relativt ny produkt. Lite forskning är gjord under senare år. Detta gör att den fakta som 

redovisats kanske inte är helt exakt, utan baseras till viss del på ämnena bensin respektive 

etanol. De flesta försök som har gjorts är på bensin med några procents etanolinblandning och 

inte tvärtom, vilket inte ger några exakta svar. Samtidigt så verkar E85 bete sig mer likt 

bensin än som etanol, så det kan ändå vara bra att utgå ifrån. Det är också mest försök på spill 

från tankar på bilar, till exempel om tanken på något sätt spricker vid en bilolycka och E85 

läcker ut. Det är inte i samma omfattning som vid större utsläpp med tankbilar men det har 

ändå gått att få fram information om egenskaper för E85.  

 

Det finns ett program i RIB som beräknar spridningen i marken. Det går dock inte att välja 

E85 utan beräkningen får då göras på bensin. Eftersom E85 är polärt medan bensin är opolärt 

så kommer spridningen ner i marken antagligen inte alls se likadan ut men det kan ge en 

fingervisning om man vill veta detta. Beräkningsprogrammet för spridningen av 

svaveldioxiden var mycket användbart och kan användas ytterligare vid en lång insats för att 

få mer exakt data. 

 

Sannolikheten för att en stor olycka med svaveldioxid ska inträffa är inte speciellt stor men 

det är viktigt att det finns en beredskap om något skulle inträffa. Därför kan insatsplanen vara 

ännu viktigare att ha som ett stöd då det inte finns så mycket erfarenheter av liknande 

händelser. Det är då bra att också genomföra övningar med liknande scenarion som finns i 

rapporten så att insatsplanerna kan används vid en riktig olycka. Sannolikheten för en olycka 

med E85, eller i alla fall med mycket brandfarlig vätska, är större än för en med svaveldioxid, 

eftersom att det transporteras mer. Konsekvenserna blir inte likadana heller men för utsläpp 

med brandfarlig vätska finns åtminstone en viss erfarenhet inom förbundet, efter utsläpp av 

bensin och diesel i Mariestad, som kan vara en hjälp till eventuella framtida olyckor.  

 

Informationen i insatsplanerna är endast information, inte den absoluta sanningen. Ingen 

olycka är den andra lik och de ska behandlas efter detta. Insatsplanerna är som sagt endast ett 
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stöd för att komma ihåg och påpeka viktiga egenskaper och risker med de olika ämnena. De 

kan vara till bra användning eftersom att det inte finns några direkta standardrutiner för 

kemdykning inom förbundet. Om insatsstöden kommer användas vid något tillfälle så skulle 

eventuellt en punkt läggas till med erfarenheter på något vis, för att berätta om ytterligare 

saker som kan var bra att tänka på vid en insats. Det är även viktigt att insatsplanerna 

uppdateras så att de hålls aktuella. 

 

Om insatsplanerna kommer användas i pappersformat så behöver de vara utskrivna i färg för 

att ge bästa resultat med tanke på kartor och dylikt. Det bästa vore kanske att ha dem i digital 

form för att med en bärbar dator eller en läsplatta kunna använda sig av andra funktioner 

samtidigt. Detta skulle till exempel kunna vara att göra ytterligare kartöverlägg för olika 

sorters riskområden beroende av väder och vind. Dessa kan då lätt ses i datorn och en bättre 

samt snabbare bedömning skulle då kunna göras. Spridningskartorna som finns med i bilagan 

skulle också bli lättare att se på. Det skulle även kunna underlätta zonindelning. Kartorna för 

E85 är dock inte gjorda med kartöverlägg som de är för svaveldioxid. Detta beror till största 

del på att en annan karta användes för E85 som kändes tydligare. Det behövdes inte heller 

ritas ut så många olika riskområden för E85 eftersom att de initiala riskavstånden oftast är på 

100 meter och detta avstånd kan uppskattats lättare från olycksplatsen än om det är 

riskavstånd på flera kilometer, som det kan vara vid utsläpp av svaveldioxid. 

 

6.1 Felkällor 

Rapportens första resultatdel är baserad på inventering och statistik framtagen och 

sammanställd av MSB. Det mesta av statistiken är insamlad information från nästan alla 

räddningstjänster i landet vilket gör att den är ganska pålitlig. Undersökningen som är gjord 

av SCB för MSB har dock ett flertal felkällor och kan ej ses som säkra siffror, då de endast 

visar en tendens av mängden farligt godstransporter som går inom och genom regionen. De 

siffror som tagits fram i inventeringen är inga säkra siffror och visar sammanlagt endast 

tendenser på vad som kan användas till att bedöma sannolikhet och konsekvenser av vad som 

kan inträffa. Detta anses dock duga till att ta fram insatsplaner. 

 

Bilagorna med insatsplanerna är gjorda utifrån dokument eller program som till största delen 

är framtagna av eller för MSB och landets räddningstjänster. Dessa källor kan därför antas 

vara tillförlitliga. Insatsplanerna är framtagna för att passa räddningstjänsten Östra Skaraborg 

och deras behov och därför har delar valts ut från dokument från andra räddningstjänster som 

verkat relevanta.  

 

Rapporten har blivit granskad av två brandingenjörer på Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

6.2 Förslag till fortsatt arbete 

En utförligare inventering bör eventuellt göras. Detta gärna under en längre tid än en månad, 

för att veta vilka risker som finns inom regionen och vad som transporteras genom den. 

Inventeringen bör också innehålla vad som transporteras på järnväg eftersom, som med 

vägarna, det kan transporteras det mesta på den även om det inte finns ursprungligen i 



 

26 
 

regionen då järnvägen bland annat går mellan Stockholm och Göteborg. Inventeringen kan 

vara komplicerad att utföra men det borde finnas stöd av MSB och andra räddningstjänster för 

att göra liknande inventeringar. Eftersom att den förra inventeringen MSB gjorde med hjälp 

av Statistiska Centralbyrån var år 2006 så borde det börja bli dags snart igen, eftersom att 

transporterna kan ha ökat rejält på sex år. Till exempel borde E85transporterna ha ökat 

eftersom användningen har ökat och därigenom sannolikheten att en olycka ska inträffa med 

E85. 

 

Kartorna som användes i programmet Kartex för att göra kartöverlägg med riskområden var 

inte aktuella, speciellt inte vid en närmare koll på väg 26 söder om Skövde. Detta bör 

uppdateras för att utgångspunkten för insatsen ska vara så bra som möjligt, även om många 

har väldigt god kännedom om området.  

 

Övningar med insatsplanerna kan vara en bra sak att genomföra, för att vid en eventuell 

olycka kunna känna sig bekväm med användningen av insatsplanerna samt insatskorten och 

veta att de fungerar på rätt sätt, med rätt information. Annars är det bra att veta så att 

information som saknas kan läggas till. Speciellt om dessa används i digital form, då man 

skulle kunna utveckla insatsplanerna mer och använda sig till ännu större del av dessa. 

Utvecklingen skulle till exempel kunna bestå i att göra kartöverlägg för många fler väder- och 

vindförhållanden. Då kan den som passar bäst för tillfället väljas ut och läggas över kartan för 

att sedan se vart de initiala riskavstånden bör bli. Insatsplanerna bör även revideras vid 

förändringar. 

 

Samverkan med polis och ambulans kan behövas i större utsträckning eftersom att de också 

har en stor roll vid olyckor med till exempel svaveldioxid. Det kan vara bra om de på något 

sätt får reda på hur insatser vid sådana här olyckor kommer gå till, för att de också ska veta 

hur de ska agera. 

 

Den version av insatsplan som är för utbildningssyfte är kanske minst intressant av de tre 

versioner som har gjorts och är kanske därför inte första prioritet vid framtagande av 

insatsplaner för andra farliga ämnen. Det kan vara en aning tidskrävande och det kan därför 

vara bättre att fokusera mer på insatsplanen som ska användas vid en olycka samt insatskortet. 

Detta för att arbetet med att ta fram nya insatsplaner för andra farliga ämnen inte ska kännas 

lika stort och resurskrävande. Däremot är utbildning nästan aldrig helt fel.  
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Bilaga – Insatsplan svaveldioxid (för utbildning)  

Insatsplan: Svaveldioxidutsläpp väg 26 i Skövde  
 

Tankbilar som transporterar svaveldioxid ska vara märkta enligt Figur 4.  

   

 
Figur 4 Märkning som krävs vid transport av svaveldioxid. Bilderna är tagna från programmet RIB (Verktyg - 

Symboler och Clipart).  

1. Kemnivå och skyddsutrustning 

Skövde heltidsskift larmas som nivå 1 styrka och Skövde deltidsskift eller Mariestad heltidsskift 

larmas som nivå 2 styrka. Nivå 3 larmas på begäran. Aktuell 3/4-befäl larmas, se punkt 2 för mer 

information, samt polis och ambulans. Ledningsstöd kan larmas på begäran. 

 

Nivå 1 styrkans kemdykare ska vara iförd skyddsutrustning:  

 Branddräkt - Splashdräkt  

 Andningsskydd 

Denna skyddsutrustning ska användas vid arbete i het zon. Mer om zoner och zonindelning under 

punkt 13 Åtgärdskalender.  

 

Nivå 2 och eventuellt 3 styrkors kemdykare ska vara iförd skyddsutrustning: 

 Branddräkt – Splashdräkt  

 Kemskydsdräkt/underställ  

 Trellcover (köldskydd) 

 Andningsskydd 

Denna skyddsutrustning ska användas vid arbete i het zon. I varm zon behövs eventuellt endast 

branddräkt och filtermask då det inte ska finnas risk för att de som arbetar får vätska på sig. I kall zon 

ska det kunna vara möjligt att arbeta utan skyddsutrustning. Nivå 3 har samma sorts skyddsutrustning 

som nivå 2, det som skiljer dessa nivåer åt är att nivå 3 har specialutrustning och mycket mer 

utrustning. Till exempel innehåller MSB:s kemresursbaser mycket specialutrustning. En av dessa 

kemresursbaser finns på brandstationen i Skövde. 

 

 Larmplanen och dessa bestämmelser är enligt samverkansavtalet Kem Resurser som finns mellan 

samtliga räddningstjänster i region Skaraborg. Där ingår, förutom Östra Skaraborg, även 

räddningstjänsterna Falköping/Tidaholm, Skara/Götene och Västra Skaraborg. (25) 

2. Ledning 

Tabell 8 visar hur ledningen ska vara uppdelad, utifrån den ledningsinstruktion som finns för 

förbundet. Vid en sådan här olycka kommer som nämnts räddningsledning på nivå 3 eller 4 användas, 

se Tabell 8.   
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Tabell 8 Räddningsledningens struktur. (24) 

 
 

Hänvisning till det interna dokumentet Ledningsinstruktion 05-12-05 för en vidare beskrivning av vad 

de olika befälen har för uppgifter vid insats. (24) 

3. Sektorer och förslag på brytpunkter 

Väg 26 längs Skövde är uppdelade i fyra sektorer. Om det skulle inträffa något i dessa sektorer finns 

det förslag på brytpunkter som kan användas vid olika vindförhållanden. I Skövde blåser det oftast 

från sydväst(26). Tabell 9 visar dessa sektorer och brytpunkter samt brytpunkternas koordinater enligt 

både SWEREF99 och RT90. All data i Tabell 9 finns markerad på kartor, se Figur 5 och Figur 6. 

 

Tabell 9 Sektorer och förslag på brytpunkter längs väg 26 i Skövde samt koordinater för de olika brytpunkterna. 

Sektorer och brytpunkter 

Olycka inträffat i sektor… Brytpunkt i… 

Vindriktning 

från… SWEREF99 RT90 

Granhöjden 

Lastbilsparkering  

Volvo Östra (ev. Västra) 
Norr 

6471470, 

434153 

6474500, 

1387025 

Regementsparkeringen 

Pansarvägen 
Sydväst 

6470571, 

432051 

6473626, 

1384912 

Östermalm 

Räddningstjänsten Norr 
6473236, 

432245 

6476290, 

1385138 

Lastbilsparkering  

Volvo Östra (ev. Västra) 
Sydväst 

6471470, 

434153 

6474500, 

1387025 

Stallsiken/Rosenhaga 

Bilia grusplan  

(ev. Billingehov) 
Norr 

6475892, 

434292 

6478923, 

1387217 

Räddningstjänsten Sydväst 
6473236, 

432245 

6476290, 

1385138 

Södra Ryd/KSS 

Norra Ryd, parkering 

(färdväg ej optimal) 
Norr 

  6478729, 

433159 

 6481774, 

1386118 

Bilia grusplan  

(ev. Billingehov) 
Sydväst 

6475892, 

434292 

6478923, 

1387217 

 

4. Initialt riskavstånd  

Svaveldioxid transporteras under tryck (27)vilket gör att den kondenserar och är i vätskeform i tanken. 

En liter svaveldioxid i vätskeform motsvarar ungefär 450 liter gas. Utsläpp där vätskenivån ligger över 

hålet sker i form av vätskeutströmning som genast övergår till en jetstråle av aerosol/gas när det 

kommer utanför tanken där trycket är lägre. Om hålet är lite större så kan det medföra en lägre 

källstyrka då det redan hunnit bli en del aerosol i tanken men det ses oftast ingen skillnad i dessa två 

fall. Detta fortgår tills vätskenivån sjunker under utsläppshålet. Ett brott eller hål som uppkommer 
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över vätskefasens nivå innebär att det endast är gas som släpps ut. Det utsläppet kommer i efterhand 

avta av sig själv. (28) 

 

Riskområdet beror, förutom av utsläppets storlek och källstyrka även av till exempel vindens 

hastighet, temperatur, solstrålning. För inga eller svaga vindar, <2 m/s, så är det svårt att avgöra hur 

gasen sprids. Om vinden är >2 m/s så kan det antas att gasen sprider sig som i en 60° kon. Vinden 

påverkar också gasmolnets koncentration.(27) För att se exempel på hur spridningarna varierar, se 

bilaga Insatsplan svaveldioxid. Riskområdets gräns ska sättas så att personer utan skyddsutrustning 

kan vistas där utan att ta allvarlig skada. Även om utsläppet sprider sig som en kon så ska riskavstånd 

finnas åt alla håll, de behöver däremot inte vara lika långt på den sidan vinden kommer från. (29)För 

att snabbt kunna ta beslut om det initiala riskavståndet har en mall utformats. Dessa värden utgår från 

den yttre gräns för lindriga skador vid stort vätskeutsläpp efter 30 minuter, som har beräknats med 

programmet Spridning i luft, i RIB. Se Tabell 10. Denna gräns kan också användas som den yttre 

gränsen för den varma zonen, där skyddsutrustning inte längre blir nödvändigt. För andra värden som 

kan vara användbara vid fortsatt zonindelning, se bilaga Insatsplan svaveldioxid. Spridningsbilder för 

dessa tabellers värden finns i samma bilaga. Cirkeln med spridningen visar hur långt en plym kan 

komma i alla riktningar, svaveldioxiden kommer alltså inte sprida sig lika mycket åt alla håll. Det 

rekommenderas att dessa beräkningar görs under insatsen, med indata som gäller vid det tillfället, för 

att få ett mer passande resultat då denna mall utgör ett snitt för hela året. Indata kan bestå av 

exempelvis hålarea och tryck i tanken. 

 

Tabell 10 Värden som beräknats fram för den yttre gränsen för lindriga skador vid olika väder och vindförhållanden, 

genom programmet Spridning luft som finns med i RIB. 

 
 

I Figur 5 ses riskområdena för en vinternatt och en vinterdag. I Figur 6 ses riskområdena för en 

sommarnatt och en sommardag. Dessa gränser är gjorda utifrån värdena i Tabell 10. Kartan visar även 

en indelning, röd markering, där värdena är tagna från tabell för Yttre gräns för dödliga skador i bilaga 

Insatsplan svaveldioxid. Kartan visar även de brytpunkter som tagits fram. 
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Figur 5 Skövde med riskområdet längs väg 26 för vinterdag och vinternatt markerat. Figur 6 Skövde med riskområdet längs väg 26 för sommardag och sommarnatt markerat.  
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5. Risker 

Svaveldioxid kan orsaka förgiftning vid inandning av ångor och andnöd (lungödem) kan uppstå. 

Allvarliga frätskador kan uppstå vid kontakt med hud och ögon, där synskador eller till och med 

blindhet kan bli resultat efter stänk av vätska i ögonen. I gasform kan svaveldioxiden orsaka irritation 

och inflammering av binde- och hornhinnan. (30)Svaveldioxiden kan även medföra köldskador 

eftersom smältpunkten är -75° C och kokpunkten är -10° C. Symtom kan vara fördröjda. (31)  

6. Reaktioner 

Svaveldioxid reagerar med vatten och bildar då frätande ämnen (svavelsyra och svavelsyrlighet), det 

räcker med fukten som finns i luften för att denna process ska påbörjas. I samband med fukt så kan 

den vara starkt frätande på metaller, till exempel tanken den fraktas i om det går hål på denna. (31) 

7. Släckmedel 

Använd det släckmedel som lämpar sig bäst för tillfället och miljön runtomkring. (30) Svaveldioxid är 

ej brännbart. (31) 

8. Mätning/indikering 

Mätning och indikering bör även ske långt ner mot marken eftersom att svaveldioxid är tyngre än luft. 

Koncentrationen av giftiga gaser och ångor kan mätas med elektrokemiska sensorer, en 

fotojonisationsdetektor (PID), en jonrörlighetsdetektor (IMS) samt analysrör (32). 

Indikeringsinstrument för svaveldioxid ska finnas i kemcontainern. 

9. Gränsvärden 

Tabell 11är gjord utifrån värden i RIB – farliga ämnen – fysdata och visar olika gränsvärden för 

svaveldioxid. Som det kan ses i tabellen behövs det inte så höga ppm-värden för att svaveldioxiden 

ska påverka människokroppen. Nivågränsvärde är den högsta godtagbara genomsnittshalten av en 

luftförorening vid exponering under en arbetsdag medan takgränsvärdet är under en 15 minuters 

period (33).  Under insatsen bör föroreningshalten mätas på olika platser. Utifrån denna tabell kan det 

sedan avgöras om någon avspärrning eller liknande måste flyttas, för att ingen ska komma till skada.  

 

Tabell 11 Gränsvärden för svaveldioxid. Värdena är hämtade från programmet RIB. 

Gränsvärde Förklaring ppm 

Förnimbarhet  1 

Uttalad lukt  3 

NGV Nivågränsvärde 2 

TGV Takgränsvärde 5 

IDLH Upp till 30 min, omedelbar fara för liv och hälsa 100 

ERPG-1 60 minuter, gräns för lindriga skador 0,3 

ERPG-2 60 minuter, gräns för irreversibla skador 3 

ERPG-3 60 minuter, gräns för dödliga skador 15 

 

10. Åtgärder/ metoder  

Tankbilarna med svaveldioxid kan se ut som i Figur 7. Figur 8 visar hur de olika ventilerna ser ut, där 

gul ventil markerar gasfas och röd ventil markerar vätskefas. Ventilerna manövreras normalt med 

tryckluft men för nödsituation finns det mekaniska öppnare. (31) 
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Figur 7 Exempel på hur en tankbil för svaveldioxid kan se ut. Bild hämtad från programmet RIB (åtgärdskort för 

svaveldioxid). 

 
Figur 8 Exempel på hur ventilerna kan se ut på luckorna på tankbilen. Bild hämtad från programmet RIB 

(åtgärdskort för svaveldioxid). 

   

 
Figur 9 Emballagedata för en tankbil. Figuren hämtad från programmet RIB (åtgärdskort för svaveldioxid). 

 

 
Figur 10 Ventildata som kan förekomma på en tankbil. Figur hämtad från programmet RIB (åtgärdskort för 

svaveldioxid). 

Figur 9 och Figur 10 visar data för hur en tankbil och ventiler kan vara utformade, vilket kan vara 

användbara vid insats. Speciellt för spridningsberäkningar, då det kan behövas information om volym 

och läckagehålets storlek.  

 

Ett utsläpp av svaveldioxid bör stoppas eller begränsas fortast möjligt, eftersom att det kan ha 

förmågan att sprida sig till ett stort område. Det kan vara en viktig del i de livräddande åtgärderna, 
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tillsammans med beordring av inrymning. (31) Vid arbete nära utsläppet måste korrekt 

skyddsutrustning bäras, som kemikalieskyddsdräkt med kompletterande köldskydd, då det kan finnas 

risk för översköljning av svaveldioxiden när det sprutar ut vätska i form av en jetstråle. (32) Det gäller 

också att materialet som ska begränsa eller stoppa utsläppet klarar av kraftig kyla, då svaveldioxid i 

vätskefas är mellan -75°C och -10°C.(31) 

 

För att begränsa utsläpp i vätskeform eller aerosol så kan impaktering/återkondensering göras med 

hjälp av en tratt som förs från sidan över jetstrålen och fästs på lämpligt vis. Detta gör så att vätskan 

inte blir till gas utan kan samlas upp i ett uppsamlingskärl av något slag som är täckt med en 

presenning för att det inte ska avdunsta. (32) Det som har störst betydelse för att svaveldioxiden inte 

ska avdunsta är att det inte kommer i direkt kontakt med marken. Värmen från marken, i förhållande 

till vätsketemperaturen, gör att vätskan avdunstar. För att ingen luft ska komma in till jetstrålen och 

därmed göra att ännu mer vätska blir gas, så ska det tätas ordentligt vid läckan. (27) Se illustration i 

Figur 11för att se hur det kan gå till.  

 

 
Figur 11 Förloppet vid återkondensering. (28). 

 

Som ett annat alternativ vid impaktering så kan en presenning användas, det är då viktigt att lägga 

även en presenning på marken för att isolera vätskan mot markvärmen. Presenningen som ligger över 

bör tätas längs med marken med exempelvis grus eller en grovslang så att det inte läcker ut så mycket 

svaveldioxid. Se illustration i Figur 12. 
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Figur 12 Förlopp vid återkondensering med en presenning. (28).  

 

Om utsläppet är i gasfas är det lättare att täta hålet i tanken där utflödet av svaveldioxiden sker än att 

samla upp det på samma sätt som vid impaktering. Vilken sorts tätning som ska användas beror helt på 

hur stort hålet är men vid mindre läckage kan till exempel träkilar med förstärkningstejp användas som 

en första åtgärd. Träkilar är lätta att anpassa i storleken, med hjälp av en kniv eller yxa. De kan dock 

behöva bytas ut efter en stund, till en kil av annat material eller en annan tätmetod. Vid större hål kan 

till exempel en tätningskudde användas med spännband, för att täcka hålet.(32) Det går även, vid små 

gasläckage, att tvätta ner gasen med vatten eller i alla fall späda ut koncentrationen i luften med hjälp 

av turbulensen som uppstår. (27)  

 

Svaveldioxid som har samlats upp på ett eller annat sätt behövs snarast möjligt pumpas över till ett 

mer lagringsbeständigt kärl, detta för att minska utsläppet och avdunstning så mycket som möjligt. 

Pumpar ska vara så torra som möjligt annars kan den kalla svaveldioxiden orsaka isproppar. (28) Det 

är viktigt att inte tillsluta ett kärl med svaveldioxid om det inte är ett tryckkärl, eftersom att 

svaveldioxiden förångas så ökar trycket vilket kan orsaka kärlsprängning. (27)  

 

 Är en cistern eller flaska på något sätt värmepåverkad så ska den flyttas eller kylas ner med vatten. 

Detta på grund av att det annars finns en risk för att kärlet på något vis går sönder/spricker eftersom att 

trycket i den kan blir för stort. Om tanken är stor så kan det behövas minst 2000 liter/minut och 

kylpunkt för att kunna kyla den tillräckligt. (27). Vatten ska dock ej sprutas på säkerhetsventilerna 

eftersom att de då kan frysa.(32) Vatten direkt på svaveldioxidspillet kan göra att gasavgivningen 

påskyndas, detta ska därmed undvikas. (28) 
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Svaveldioxiden ska stoppas från att komma ner i vattendrag då detta kan försura vattnet (sänka pH) 

och kan på så sätt vara farlig för levande organismer. (30) Svaveldioxid ger även direkta skador på 

skogar och växter, vilket gör att utsläpp ska begränsas så mycket som möjligt. (34) 

 

Vätska som finns kvar i tanken kan, efter utsläppet har stoppats, eventuellt pumpas över till ett annat 

kärl. (31) Eftersom att tanken med svaveldioxid är ett tryckkärl så kan det lyftas utan att tanken 

behöver tömmas först. Dock ska en bedömning först göras huruvida det kan bli sprickbildningar i 

tanken. (32)  

11. Sanering 

Miljö: Tillkalla expertis. Gasen sprider sig till viss del i luften men eftersom att den är tyngre än luft 

så kommer det mesta samlas längs marken. Ventilera eventuella sänkor, diken, källare med mera där 

svaveldioxiden kan ansamlas. Förorenad jord ska tas om hand och ha även koll på närliggande 

vattendrag, eftersom att svaveldioxid kan orsaka viss försurning i både vatten och mark.(31) Använd 

till exempel kalk för att neutralisera, rådfråga miljöansvarig i första hand. 

 

Om svaveldioxiden har reagerat med vatten så att syror har bildats kan eventuellt alkali användas för 

att neutralisera detta. Med alkaliskrubber kan gasen absorberas. (30) 

 

Människa: Livräddande sanering, alltså avklädning och avspolning med vatten, ska göras vid kontakt 

med svaveldioxid i vätskefas. Därefter ska en fullständig personsanering göras. Avklädning ska aldrig 

ske genom avdragning över huvudet, risk finns då att förorening kommer i kontakt med huden eller in 

i ögonen (35). Om det finns fortsatt risk för inandning av svaveldioxid bör personen få en filtermask. 

(36) Om kontakten med svaveldioxiden är ytterst liten, så kan avtvättning med tvål och vatten räcka. 

Om exponeringen är med gas eller ånga så räcker att kläderna tas av, om det inte syns att ämnet 

kommit i kontakt med huden för då ska en livräddande och fullständig personsanering göras. (31) För 

att undvika nedkylning av sanerade personer så bör vattnet värmas upp till cirka 37°C. Uppvärmning 

av vattnet kan till exempel göras genom att friktionen som blir i pumpen värmer upp vattnet som 

passerar, så kallad rundkörning. (27) Sanerade personer ska hållas varma med till exempel filtar.  

 

Uppställning av saneringsplats för personal ska göras vid den inre avspärrningen, mellan varm och 

kall zon. För livräddande sanering placeras den mellan het och varm zon, se mer om detta under punkt 

13 Åtgärdskalender. Detta för att inte sprida svaveldioxiden ytterligare. Saneringsområdet ska helst 

uppföras samtidigt som livräddning och begränsning av läckage pågår. I Figur 13 ses ett förslag på hur 

saneringsområdet kan se ut. 
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Figur 13 Exempel på ett saneringsområde. (37) 

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs kemreglemente beskriver att saneringen har en slags 

standardrutin där fyra moment gås igenom: grovsanering, fintvätt, finspolning och kontroll av 

rengöringen. Grovsaneringen innebär avspolning med finfördelad vattenstråle under lågt tryck. I 

fintvätten så reduceras svaveldioxidens påverkan ytterligare genom tvättning med vatten och 

eventuellt tvål. Finspolningen är en sista avsköljning med finspridd stråle under lågt tryck. Under 

dessa steg så ska vattnet som använts samlas upp, i till exempel en liten bassäng, så att det inte rinner 

iväg med föroreningar. Till sist ska en kontroll av rengöringen göras genom till exempel optisk 

bedömning och eventuellt gasindikering. Om det finns personer som är så skadade att de ligger på bår 

kan det behövas extra utrustning i form av en större bassäng som båren får plats i vid avspolning och 

avtvättning. (37) 

 

Första hjälpen åtgärder:  

Inandning: Personen ska få frisk luft, dock helst syrgas, och vila. Om personen är vid medvetande ska 

han/hon placeras bekvämt i halvsittande ställning, om den är medvetandepåverkad så ska den läggas i 

stabilt sidoläge för att säkra luftvägarna. Kan få inhalera luftrörsvidgande samt kortison. 

Hudkontakt: Tag av eller klipp upp allt som är förorenat på personen, som kläder och skor med mera. 

Har vätska kommit på huden ska det området spolas med stora mängder vatten, för att sedan hela 

kroppen ska rengöras med tvål och vatten. 

Ögonstänk: Ögonlocken ska hållas brett isär så att vattenspolningen av ögonen blir så effektiv som 

möjligt. Spola med en mjuk stråle i 15 minuter och försök under tiden att ta ut eventuella linser. (31) 

 

Personer som blivit exponerad av svaveldioxid och upplever symtom av detta ska alltid uppsöka 

sjukvård. På olycksplatsen kommer sjukvårdare avgöra om detta behövs. (31) 

 

Om många personer påverkas av utsläppet ska det finnas uppsamlingsplatser för att de ska bli 

omhändertagna av sjukvården vid behov. Uppsamlingsplats 1, för svårt skadade, ska vara i en 

byggnad vid olycksplatsen alternativt i ett katastroftält. Uppsamlingsplats 2, för lindrigt skadade och 

oskadade, kan vara Arena Skövde eller Idrottshallen på Skaraborgsvägen. Denna ska finnas för att 
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underlätta för akuten på Skaraborgs sjukhus (Kärnsjukhuset Skövde) och ses som en alternativ 

sjukvårdsplats. Dessa uppsamlingsplatser ska bemannas av varsin deltidsstation. 

12. Resurser/förstärkning 

En sådan här insats innebär att mycket personal kommer behövas för att lösa alla uppgifter och för att 

den kan dra ut på tiden. Då är det viktigt att det finns resurser som kan hjälpa till och byta av. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har, som redan nämnt, ett samverkansavtal med tre andra 

räddningstjänster och förbund som ska kunna hjälpa till vid kemolyckor. I och med detta avtal så kan 

Skövde station få hjälp av stationer med nivå 2 utbildning från Falköping (heltid), Skara (heltid dagtid 

och deltid), Lidköping (hel- och deltid) och Mariestad (heltid). De stationer som har nivå 2 utbildning 

har även nivå 1 utbildning. De deltidsstationer som finns inom dessa regioner har samtliga nivå 1 

utbildning och kan därför endast hjälpa till med livräddning och inte själva utsläppet. 

Deltidsstationerna i Östra Skaraborgs region kommer få täcka av regionen på förutbestämda platser för 

att åka på andra larm som kan inkomma under tiden insatsen pågår, förutom två som kommer sköta 

uppsamlingsplatserna. De brandmän och styrkeledare som kan verka som nivå 2 styrkor kan användas 

som avlösningsgrupp, skyddsgrupp, nödlägesgrupp, kemdykarkontrollant samt säkerhetsbefäl. 

Informationen är hämtad från Kem Resurser, som är ett samverkansavtal mellan räddningstjänsterna: 

Östra Skaraborg, Falköping/Tidaholm, Skara/Götene samt Västra Skaraborg.(25) 

 

Lämpliga sambandskanaler: Skyddsgruppen och avlösningsgruppen ska ha samma frekvens som 

kemdykargruppen. Nödlägesgruppen bör ha en egen frekvens. 

 

Expertis och bistånd på svaveldioxid larmas genom SOS eller motsvarande. Resurserna är hämtade 

från RIB – resurs – resurshylla och resursinfo. Expertpersonal är personer från företaget som hanterar 

svaveldioxid medan biståndspersonal inte hanterar svaveldioxid men närbesläktade kemiska ämnen. 

Personalen ska vara beredd för avfärd inom 90 minuter efter att de blivit larmade. (38) 

Expert: 

1. Kemira Kemi AB, Helsingborg 

- Telefon: 042-17 10 00 

- Jourtelefon: 042-21 50 00 

2. BASF AB, Göteborg 

- Telefon: 031-63 98 00 

- Jourtelefon: +49 180 2273 112 

 

Bistånd:  

Ineos Sverige AB, Stenungsund  

 

Fordon, tankbilar: Skaraborgs Miljöhantering AB (XR) utför ADR-transporter, har miljöfordon och 

kembil. Räddningstjänsten Falköping har miljöbil. Volvo Powertrain i Skövde har kemkärra.  

 

Polisen sköter avspärrningar och identifiering av skadade och eventuellt döda. Ambulansen är så 

många som behövs och finns. 

 

Mat och nya luftpaket kommer behövas under insatsen, detta ordnar staben efter förfrågan av 

räddningsledaren. 
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13. Åtgärdskalender  

Punkterna nedan är en hjälp i att få med de mest vitala delarna i en insats vid kemolycka och har tagits 

fram med hjälp av åtgärdsschemat i RIB under farliga ämnen samt med åtgärdskalendern i dokumentet 

för insatsplaner som Kiruna Räddningstjänst tagit fram. 

 

1. Vid utlarmning så åker utryckningsfordonen med vinden i ryggen mot skadeplatsen för att kunna 

orientera sig i hur olyckan ser ut. Det är då viktigt att veta vindriktning och vilken väg som ska köras, 

för att undvika att köra in i olyckan och utsläppet. Detta görs med hjälp av de förslag som finns på 

brytpunkter och de mallar som finns för riskavstånden.   

 

2. Efter orienteringen, när mer information har tagits reda på om utsläppet och olyckan så görs en 

riskbedömning. I riskbedömningen ska det tas med till exempel om det finns liv i fara, hur stort 

utsläppet är och hur utsläppet ser ut, om det är i gas- eller vätskefas. Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg har en bedömandemall för att se om kemdykning är lämpligt vid det specifika tillfället. 

 

3. Utifrån riskbedömningen ska mål med insatsen beslutas. Arbetet blir effektivare om de flesta vet 

vad de ska jobba mot. Detta kan vara att det inledande kommer handla om livräddning av personer 

som är i närheten av skadeplatsen. Sedan kommer begränsning av utsläppet som ytterligare ett mål.  

 

4. När alla vet vilka mål de ska arbeta mot påbörjas en initial zonindelningen, där det initiala 

riskavståndet är första prioritet så att ingen ska komma för nära och riskera att bli utsatta för skadliga 

mängder av utsläppet. Det initiala riskavståndet kan bedömas med hjälp av en mall, se punkt 4. Detta 

kommer vara den yttre gränsen av skadeområdet. 

 

 Området delas upp i tre zoner: het, varm och kall. I dessa zoner så kommer koncentrationen av 

utsläppet att vara olika vilket medför att olika skyddsutrustning behövs. Den heta zonen är precis kring 

skadplatsen, där skadehändelsen och utsläppet är. Här kommer det behövas kemdräkt med köldskydd 

eftersom att svaveldioxid vid vätskeutströmning är mindre än -10°C. I den varma zonen är 

koncentrationen av svaveldioxiden inte lika hög och det ska inte finnas någon risk för att få vätska på 

sig. Det kan behövas kemdräkt om arbete utförs nära den heta zonen, annars räcker det antagligen med 

branddräkt och andningsskydd. Den kalla zonen ska vara så långt ifrån skadeplatsen att det inte ska 

behövas någon särskild skyddsutrustning just för utsläppets påverkan. Se Figur 14 för indelning av 

zonerna. (36) 

 
Figur 14 Indelning av zoner och hur mycket skyddsutrustning som ska användas i dessa. (36) 
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5. Livräddning ska ske snabbt men alla försiktighetsåtgärder ska vara vidtagna. Det kan även bli fråga 

om livräddande personsanering, som kan läsas om under punkt 11. En del i livräddningen kan även 

bestå i att beordra inrymning, då personer ska hålla sig inne och stänga fönster, dörrar och ventilation. 

Eller så kan det också bestå i att begränsa utsläppet. 

 

6. Allmänheten ska varnas genom så kallat VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Detta sänds ut 

genom tv och radio men kan även komma som varning utomhus, då det efterföljs av information i tv 

och radio. (39) 

 

Avspärrning görs, både yttre och inre, runt zonerna för att markera var skyddsutrustning behövs samt 

för att allmänheten inte ska komma in på skadeplatsen och för att de inte ska störa insatsen. (36) 

 

Det kan bli nödvändigt med utrymning av vissa byggnader.  

 

7. Innan det initiala arbetet är klart ska det förberedas för det fortsatta arbetet. Detta genom att göra en 

ny riskbedömning, omfallsplanering (till exempel ta fram det troligaste scenario, ett litet scenario och 

ett scenario som skulle innebära att stora resurser går åt), fastställning av zoner och rådfrågning av 

experter.  

 

8. Om det skulle brinna runt tankarna med svaveldioxid så ska detta försöka släckas eller så ska 

tankarna kylas.  

 

9. Saneringsplats för personal och utrustning ska förberedas. Denna kan ligga i närheten av den 

saneringsplats som använts för livräddande personsanering, mellan den heta och varma zonen. (36) Se 

Figur 15. 

 
Figur 15 Placering av saneringsområden. (36) 

 

10. Täta läckage med exempelvis träkilar eller begränsa utsläpp genom till exempel återkondensering. 

Se punkt 10 för mer information. 

 

11. Sanering av platsen ska göras. Föroreningar ska tas om hand, helst av ägaren eller avsändaren av 

svaveldioxiden. Annars finns det andra som kan kallas in, se under punkt 12. Sanering av personal och 

utrustning ska göras, till viss del kan denna sanering göras på annan plats.  

 

12. Meddela berörda, exempelvis Miljökontoret. 

 

13. Avsluta insats  
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Bilaga - Insatsplan svaveldioxid 

Svaveldioxidutsläpp väg 26 i Skövde 

 

      

 

Kemnivå och skyddsutrustning 

Skövde heltid larmas som nivå 1 styrka och Skövde deltid eller Mariestad heltid larmas som nivå 2 

styrka. Nivå 3 larmas på begäran. Aktuell 3/4-befäl samt polis och ambulans är larmade. 

Nivå 1 styrkans kemdykare ska vara iförd skyddsutrustning:  

 Branddräkt - Splashdräkt  

 Andningsskydd 

Nivå 2 och eventuellt 3 styrkors kemdykare ska vara iförd skyddsutrustning: 

 Branddräkt – Splashdräkt  

 Kemskydsdräkt/underställ  

 Trellcover  

 Andningsskydd 

Vid arbete i het zon. I varm zon behövs eventuellt endast branddräkt och filtermask. I kall zon ska det 

kunna vara möjligt att arbeta utan särskild skyddsutrustning. 

Initialt riskområde  

Utsläpp kan ske i form av en jetstråle (vätska/aerosol). Om det är ett rent gasutsläpp så kommer 

spridningen inte bli lika stor som vid vätskeutsläpp. 

 

Riskområdet beror av, förutom utsläppets storlek och källstyrka, vind, temperatur, solstrålning med 

mera. En mall för det initiala riskavståndet utgår från värdena för den yttre gränsen för lindriga skador 

vid vätskeutsläpp, se tabell nedan. För andra värden se tabeller på sida 7 och för spridningsbilder se 

figurer på sida 8 - 14 där cirkeln visar isolinjerna för plymen, hur långt det kan sprida sig åt olika håll 

men det kommer inte sprida sig lika mycket åt alla håll. Beräkna mer exakt i till exempel Spridning 

Luft i RIB för vad tillfället ger för värden. 
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Sektorer och förslag på brytpunkter 

 

Sektorer och brytpunkter 

Olycka inträffat i sektor… Brytpunkt i… 

Vindriktning 

från… SWEREF99 RT90 

Granhöjden 

Lastbilsparkering  

Volvo Östra (ev. Västra) 
Norr 

6471470, 

434153 

6474500, 

1387025 

Regementsparkeringen 

Pansarvägen 
Sydväst 

6470571, 

432051 

6473626, 

1384912 

Östermalm 

Räddningstjänsten Norr 
6473236, 

432245 

6476290, 

1385138 

Lastbilsparkering  

Volvo Östra (ev. Västra) 
Sydväst 

6471470, 

434153 

6474500, 

1387025 

Stallsiken/Rosenhaga 

Bilia grusplan (ev. 

Billingehov) 
Norr 

6475892, 

434292 

6478923, 

1387217 

Räddningstjänsten Sydväst 
6473236, 

432245 

6476290, 

1385138 

Södra Ryd/KSS 

Norra Ryd, parkering 

(färdväg ej optimal) 
Norr 

 6478729, 

433159 

 6481774, 

1386118 

Bilia grusplan (ev. 

Billingehov) 
Sydväst 

6475892, 

434292 

6478923, 

1387217 

Tabellen visar sektorer och brytpunkter med deras respektive koordinater. Se kartor på föregående sida 

för utplacering. 

Risker  

Kan orsaka förgiftning vid inandning av ångor. Allvarliga frätskador kan uppstå vid kontakt med hud 

och ögon. Kan även medföra köldskador eftersom smältpunkten -70° C och kokpunkten är -10° C. 

Reaktioner 

Svaveldioxid reagerar med vatten och bildar då frätande ämne (svavelsyra och svavelsyrlighet), det 

räcker med fukten som finns i luften för att denna process ska börja. I samband med fukt så kan den 

vara starkt frätande på metaller, till exempel tanken den fraktas i. 

Släckmedel 

Svaveldioxid ej brännbart, använd lämpligt släckmedel för det som brinner. 

Mätning  

Indikeringsinstrument finns i kemcontainern. Mätning kan behöva ske nära marken eftersom 

svaveldioxid är tyngre än luft. 
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Gränsvärden 

Gränsvärde Förklaring ppm 

Förnimbarhet  1 

Uttalad lukt  3 

NGV Nivågränsvärde 2 

TGV Takgränsvärde 5 

IDLH Upp till 30 min, omedelbar fara för liv och hälsa 100 

ERPG-1 60 minuter, gräns för lindriga skador 0,3 

ERPG-2 60 minuter, gräns för irreversibla skador 3 

ERPG-3 60 minuter, gräns för dödliga skador 15 

 

Åtgärder/ metoder  

 

 
Gul ventil markerar gasfas. Röd ventil markerar vätskefas. Ventilerna manövreras normalt med 

tryckluft, för nödsituation finns mekanisk öppnare.  

 Impaktering/återkondensering kan göras med hjälp av en tratt som dras över jetstrålen och 

som samlas upp i ett uppsamlingskärl.  

 Slut ej tätt om det inte är ett tryckkärl.  

 Vid utsläpp på ovansida av tank kan en presenning dras över tanken och tätas längs med 

marken. 

  Lägg presenning på marken så svaveldioxiden ej kommer i direkt kontakt med den. 

  Annars täta hålet i tanken där utflödet av svaveldioxiden är, med exempelvis träkilar. 

 

 Är en cistern eller flaska på något sätt värmepåverkad,  

 förflytta denna eller kyl ner med vatten, på grund av explosionsrisk. För en stor tank kan det 

behövas minst 2000 liter/minut och kylpunkt. 

  Spruta dock ej vatten på säkerhetsventilerna eftersom att de då kan frysa. 

  Vatten direkt på ämnesspill kan göra att gasavgivningen påskyndas, undvik detta.  

 

Se till att svaveldioxiden inte kommer ner i vattendrag då detta kan försura vattnet (sänka pH)och kan 

på så sätt vara farlig för levande organismer. Ämnet kan också ha försurande effekter på marken om 

den tränger ner i jorden.  
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Vätska som finns kvar i tanken kan eventuellt pumpas över till en annan tank.  

Sanering 

Miljö: 

 Tillkalla expertis.  

 Gasen är tyngre än luften – ha koll på sänkor, diken och källare. 

  Ta hand om förorenad jord. 

  Ha även koll på närliggande vattendrag, eftersom att svaveldioxid kan orsaka viss försurning 

i både vatten och mark. Använd till exempel kalk för att neutralisera, rådfråga miljöansvarig 

i första hand. 

 

Människa:  

 Livräddande sanering, alltså avklädning och avspolning med vatten, ska göras vid kontakt 

med svaveldioxid i vätskefas. Därefter ska en fullständig personsanering göras.  

 Om kontakten med svaveldioxiden är ytterst liten, så kan avtvättning med tvål och vatten 

räcka.  

 Om exponeringen är med gas eller ånga så räcker att kläderna tas av, om det inte syns att 

ämnet kommit i kontakt med huden för då ska en livräddande och fullständig personsanering 

göras.   

 

 Uppsamlingsplats 1, för svårt skadade, i en byggnad vid olycksplatsen alternativt i ett 

katastroftält.  

 Uppsamlingsplats 2, för lindrigt skadade och oskadade för att underlätta på sjukhuset, kan 

vara Arena Skövde eller Idrottshallen på Skaraborgsvägen. Dessa bemannas av var sin 

deltidsstation.  

Resurser/förstärkning 

Kemdykare med nivå 2 utbildning, som kan begränsa skadeutbredning och byta av med varandra och 

så vidare, finns i: 

 Falköping (heltid) 

 Skara (heltid dagtid och deltid) 

 Lidköping (hel- och deltid) 

 Mariestad (hel- och deltid) 

Dessa brandmän och styrkeledare kan behöva verka som avlösningsgrupp, skyddsgrupp, 

nödlägesgrupp, kemdykarkontrollant och säkerhetsbefäl. 

 

Lämpliga sambandskanaler: Skyddsgruppen och avlösningsgruppen ska ha samma frekvens som 

kemdykargruppen. Nödlägesgruppen bör ha en egen frekvens. 

Expertis: 

1. Kemira Kemi AB, Helsingborg 

- Telefon: 042-17 10 00 

- Jourtelefon: 042-21 50 00 

2. BASF AB, Göteborg 

- Telefon: 031-63 98 00 

- Jourtelefon: +49 180 2273 112 

Bistånd:  

Ineos Sverige AB, Stenungsund  
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 Deltidsstationerna i regionen kommer få täcka av för att ta andra larm som kan komma in. 

 

Polisen sköter avspärrningar och identifiering av skadade och eventuellt döda. Ambulansen är så 

många som behövs och finns. 

 

Mat och nya luftpaket ordnas av staben. 

 

Fordon, tankbilar: Skaraborgs Miljöhantering AB (XR) utför ADR-transporter, har miljöfordon och 

kembil. Räddningstjänsten Falköping har miljöbil. Volvo Powertrain har kemkärra.  

Åtgärdskalender  

1. Framkörning med vinden i ryggen för orientering 

2. Gör riskbedömning: liv i fara, hur stort är utsläppet och hur ser det ut (gas- eller vätskefas)  

3. Besluta om mål med insatsen  

4. Påbörja zonindelning: Bedöm initialt riskområde (använd mall vid behov) och vilken 

skyddsutrustning som ska användas 

5. Livräddning (eventuellt livräddande personsanering, beordring av inrymning etc) 

6.  Utrymma, spärra av, varna allmänheten (VMA) 

7. Förbered fortsatt arbete: ny riskbedömning, omfallsplanering, fastställning av zoner, rådfråga 

experter 

8. Åtgärda brand/brandfara, eventuellt flytta värmepåverkade kärl 

9. Förbered saneringsplats för personal och utrustning 

10. Begränsa utsläpp 

11. Täta läckage 

12. Sanering av platsen, ta hand om föroreningar (helst ska ägaren/avsändaren ta hand om det), 

sanering av personal och utrustning 

13. Meddela berörda, exempelvis Miljökontoret 

14. Avsluta insats 
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Yttre gränser för dödliga, svåra, lindriga samt irriterande skador vid utsläpp av svaveldioxid med sydvästlig vind. 
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Spridningsfigurer: Vinter, litet – medel – stort utsläpp. Rött = dödliga skador, brunt = svåra skador, gul = lindriga skador, blå = irritation. 

     
Litet utsläpp, vind 2 m/s, vinternatt, -10°C.   Litet utsläpp, vind 2m/s, vinterdag, 0°C. 

 

 
 Litet utsläpp, vind 5m/s, 0°C.    Medelstort utsläpp, vind 2m/s, vinternatt, -10°C. 
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Medelstort utsläpp, vind 2m/s, vinterdag, 0°C.   Medelstort utsläpp, vind 5 m/s, 0°C. 

 

   
Stort utsläpp, vind 2 m/s, vinternatt, -10°C.     
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Stort utsläpp (efter 15 minuter), vind2 m/s, vinterdag, 0°C.              Stort utsläpp (efter 30 minuter), vind 2 m/s, vinterdag, 0°C 

                 
Stort utsläpp (efter 10 minuter), vind 5 m/s, 0°C.                Stort utsläpp (efter 30 minuter), vind 5 m/s, 0°C. 
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Spridningsfigurer: Sommar, litet – medel – stort utsläpp. Rött = dödliga skador, brunt = svåra skador, gul = lindriga skador, blå = irritation 

   
Litet utsläpp, vind 2 m/s, sommarnatt, 5°C.   Litet utsläpp, vind 2 m/s, sommardag, 15°C. 

  
Litet utsläpp, vind 2 m/s, högsommar, 20°C.   Litet utsläpp, vind 5 m/s, 15°C. 
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Medelstort utsläpp, vind 2 m/s, sommarnatt, 5°C.  Medelstort utsläpp, vind 2 m/s, sommardag, 15°C. 

   
Medelstort utsläpp, vind 2 m/s, högsommar, 20°C.  Medelstort utsläpp, vind 5 m/s, 15°C. 
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Stort utsläpp(efter 10 minuter), vind 2 m/s, sommarnatt 5°C. Stort utsläpp (efter 30 minuter), vind 2 m/s, sommarnatt, 5°C. 

   
Stort utsläpp (efter 10 minuter), vind 2 m/s, sommardag, 15°C. Stort utsläpp (efter 30 minuter), vind 2 m/s, sommardag, 15°C. 
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Stort utsläpp (efter 10 minuter), vind 2 m/s, högsommar, 20°C. Stort utsläpp (efter 30 minuter), vind 2 m/s, högsommar, 20°C. 

 

  
Stort utsläpp(efter 10 minuter), vind 5 m/s, 15°C.  Stort utsläpp (efter 30 minuter), vind 5 m/s, 15°C.  



 

 

Bilaga - Insatskort svaveldioxid 
  



Insatskort: Svaveldioxidutsläpp väg 26  
 

 

  



Insatskort: Svaveldioxidutsläpp väg 26  
 

 

 

 

      
Första åtgärder: 

 
Begränsningsmetod: 

       
Vindriktning - färdväg - brytpunkt 

 
Vätskeutsläpp: 

       

Bedöm riskavstånd 

 

   Återkondensering med strut 

       

Skyddsmask om lukt känns vid framkörning 

 

eller dra över en presenning, 

       

Begränsning av utsläpp/gasspridning 

 

samla i uppsamlingskärl. 

       

Sanerings-/uppsamlingsplats för skadade 

 

   Tätning med mjuka 

       

Rädda personer utomhus i vindriktningen 

 

träkilar. 

         

  

         

Gasutsläpp (endast vid små läckor): 

       
Skyddsutrustning: 

 

   Vattendimma mot utsläppspunkt 

       
I närheten av utsläpp, 

 

  

       

(risk för översköljning): 

 
Värmepåverkad stor tank: 

       
   Kemdräkt, köldskydd, andningsskydd 

 

   Kyl med vatten, 
 

      

  

 

2000 liter/minut och kylpunkt 

       
Vid livräddning, 

  

       

(ej i direkt kontakt med utsläppet): 

 
Akutsjukvård: 

       
   Branddräkt, stänkskydd, andningsskydd 

 
Inandning: 

         

   Frisk luft, eventuellt syrgas 

         

   Vila 

       
Risker: 

 

  

       

   Kan orsaka förgiftning 

 
Hudkontakt: 

       

vid inandning av ångor. 

 

   Aklädning 

       

  

 

   Spola med mycket vatten 

       

   Kan ge allvarliga frätskador 

 

  

       

vid kontakt med hud och ögon. 

 
Ögonstänk: 

       

  

 

   Spola vatten i 15 minuter, mjuk stråle 

       

   Kan medföra köldskador. 

 

   Ta ur linser 



 

1 
 

Bilaga – Insatsplan E85 (för utbildning) 

Insatsplan: E85-utsläpp Europaväg20 Mariestad 
 

Tankbilar som transporterar E85 ska ha den märkning som visas i Figur 16. 

 

 
 

Figur 16 Märkning som transporter av E85 ska ha. Bilderna är tagna från dokumentet Svenska Petroleum Institutet, 

SPI, om etanol E85 (40) samt från programmet RIB (i Symboler och Clipart). 

1. Kemnivå och skyddsutrustning 

Mariestad heltid larmas som nivå 1 styrka och Skövde heltid larmas som nivå 2 styrka. Nivå 3 larmas 

på begäran. Aktuell 3/4-befäl larmas, se punkt 2 för mer information, samt polis och ambulans. 

Ledningsstöd kan larmas på begäran. 

 

Nivå 1 styrkans kemdykare ska vara iförd skyddsutrustning:  

 Branddräkt 

 Andningsskydd 

Denna skyddsutrustning gäller för livräddande insatser i het zon. Mer om zoner och zonindelning 

under punkt 13 Åtgärdskalender. Vid risk för stänk bör även splashdräkt användas.   

 

Nivå 2 och eventuellt 3 styrkors kemdykare ska vara iförd skyddsutrustning: 

 Branddräkt  

  Splashdräkt  

 Andningsskydd 

Denna skyddsutrustning ska användas vid arbete i het zon, vid läckaget, för att förhindra indränkning 

eller stänk av det mycket brandfarliga ämnet. Om det inte föreligger risk för stänk så kan arbetet 

utföras utan stänkskydd/splashdräkt. I varm zon behövs eventuellt endast branddräkt och filtermask. I 

kall zon ska det kunna vara möjligt att arbeta utan skyddsutrustning. Nivå 3 har samma sorts 

skyddsutrustning som nivå 2, det som skiljer dessa nivåer åt är att nivå 3 har specialutrustning och 

mycket mer utrustning. Till exempel innehåller MSB:s kemresursbaser mycket specialutrustning. En 

av dessa kemresursbaser finns på brandstationen i Skövde. 

 

 Larmplanen och dessa bestämmelser är enligt samverkansavtalet Kemresurser som finns mellan 

samtliga räddningstjänster i region Skaraborg. Där ingår, förutom Östra Skaraborg, även 

räddningstjänsterna Falköping/Tidaholm, Skara/Götene och Västra Skaraborg. (25) 

2. Ledning 

Tabell 12 visar hur ledningen ska vara uppdelad, detta är utifrån den ledningsinstruktion som finns för 

förbundet. Vid en sådan här olycka kommer som sagt räddningsledning på nivå 3 eller 4 användas.   
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Tabell 12 Räddningsledningens struktur. (24) 

 
 

Hänvisning till det interna dokumentet Ledningsinstruktion 05-12-05 för att se vad de olika befälen har 

för uppgifter vid insats. (24) 

3. Sektorer och förslag på brytpunkter 

Europaväg 20 längs Mariestad är uppdelad i fyra olika sektorer. Beroende på i vilken sektor utsläppet 

sker så har förslag tagits fram på brytpunkter som kan användas vid olika vindförhållanden. I 

Mariestad blåser det oftast i sydvästlig riktning. Tabell 13 visar dessa sektorer och brytpunkter samt 

brytpunkternas koordinater enligt både SWEREF99 och RT90.  

 

Tabell 13 Sektorer och förslag på brytpunkter längs E20 utmed Mariestad samt koordinater för de olika 

brytpunkterna. 

Sektorer och brytpunkter 

Olycka inträffat i sektor… Brytpunkt i… 

Vindriktning 

från… SWEREF99 RT90 

Krontorp/Ramslåttern 

Kontrollplats (alt. 

Brandstation) 
Norr 6510357, 

435816 

6513385, 

1389156 

Rattugglan Sydväst 6506404, 

433855 

6509453, 

1387147 

Munkahagen 

Brandstation Norr 6508691, 

431657 

6511768, 

1384975 

Rastplats Sandbäcken Sydväst 6505697, 

433092 

6508755, 

1386374 

Ulriksdal 

Rattugglan Norr 6506404, 

433855 

6509453, 

1387147 

Parkering vid Bilia 

(McDonalds) 
Sydväst 6504804, 

431578 

6507880, 

1384849 

Hindsberg 

Rastplats Sandbäcken Norr 6505697, 

433092 

6508755, 

1386374 

Idrottsplatsparkering 

Lugnåsvägen 
Sydväst 6506075, 

430907 

6509160, 

1384194 

Tabell med sektorer och brytpunkter… 

 

All data i Tabell 13 finns markerad på karta i Figur 17. 
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Figur 17 Karta över Mariestad med förslag på brytpunkter utmarkerade. Även riskområdena längs E20 vid brand 

eller explosionsrisk finns utmarkerade. 

 

4. Initialt riskavstånd 

Det initiala riskavståndet, om det inte brinner, ska ses till 100 meter för oskyddade människor. Vid 

brand så kan riskområdet bestämmas utifrån värmestrålningen. Det ska dock finnas i åtanke om det 

brinner att det även finns en explosionsrisk och då bör riskavståndet förlängas. Vid tankexplosion kan 

splitter komma så långt som 1000 meter. (29) För att se hur riskområdena på 100 respektive 1000 

meter kommer sträcka sig, se Figur 17. 

5. Risker 

E85 är mycket brandfarligt, det antänds lätt och kan spridas snabbt. Det finns även explosionsrisk. De 

brännbara ångor som avges kan sprida sig och eftersom att de är tyngre än luft kan de åka ner i 

exempelvis källare. Om E85 hamnar i vatten så kommer det fasseparera. Bensinen i E85 kommer flyta 

ovanpå den lösning av etanol och vatten som blir eftersom att etanol är vattenlösligt. (31) 
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Statisk elektricitet kan orsaka gnistor som kan antända de brännbara ångor som E85 avger vid utsläpp. 

(23) Detta bör beaktas vid överpumpning, då statisk elektricitet kan byggas upp. (31)Utsläppet av E85 

bör inte ha en fallhöjd på mer än 10 centimeter eftersom att det då laddas upp vilket kan innebära att 

det exempelvis kan bilda en ljusbåge om strålen av E85 sedan träffas av vatten. (32) Den lägsta energi 

som behövs för att antända ångor från E85 är 0,20-0,24 mJ. Detta värde kan jämföras med de i Tabell 

14 som visar att det inte behövs så mycket för att det ska börja brinna i ett E85utsläpp. Dock så kan 

inte en ringande mobil uppbringa så mycket energi som det står i Tabell 14 utan värdet visar snarare 

en mobil som tappas och batteriet åker ut, enligt SEKAB. (22) 

 

Tabell 14 Olika aktiviteters energinivå. (22) 

Typ av aktivitet Energinivå Enhet 

Slipsprut (en glödande järnpartikel) 1 – 10 mJ 

Uppladdad människa sommartid, inomhus ca 15 mJ 

Uppladdad människa vintertid, inomhus 10 – tal mJ 

Mobiltelefon som ringer, hanteras, tappas ca 60 mJ 

0.1 kg föremål som faller från 1 meters höjd 1 J 

Ljusbåge i elkontakt vid brytning av strömmen Flera J 

Svetsloppa (1 droppe flytande järn) 10 – tals J 

Brinnande tändsticka 5 kJ 

 

Brännbarhetsområdet för E85 ser lite olika ut beroende på om det är sommar eller vinter. Detta beror 

på ångtrycket som avgör hur mycket brännbara ångor som avges. Som kan ses i Figur 18 så ligger 

brännbarhetsområdet för E85 högre i temperatur än bensin. På sommaren kan E85 antändas vid upp 

mot 10°C och på vintern upp mot 0°C. Det högre temperaturintervallet medför att E85 oftast även 

avger brännbara ångor inne i tanken i motsats till bensin som oftast har en för ”fet” blandning så att 

ångorna inte kan antändas. Det gör att en eventuell brand i utsläpp av E85 kan komma in i tanken och 

därmed kan orsaka en tankexplosion. (23) E85 kan klassas i explosionsgrupp IIA, som är i samma 

klass som bensin tillhör. (40) 

 

 
Figur 18 Brännbarhetsområdena för ren etanol, bensin samt E85. (23) 
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Det kan finnas risk för förgiftning vid förtäring, inandning eller vid kraftig hudexponering av E85 och 

det verkar irriterande på slemhinnor och hud.  (31) 

 

E85 kan även orsaka miljöskador om det släpps ut i vatten och mark. (31) 

6. Reaktioner 

 E85 reagerar inte speciellt med något annat ämne. Etanolet i E85 är vattenlösligt till skillnad från 

bensinen, som E85 också innehåller.  

7. Släckmedel 

Alkoholresistenta skumvätskor, som AFFF-AR (Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam) eller 

FFFP-AR (Alcohol Resistant Film Forming Fluoroprotein Foam), bör användas vid släckning. (41) 

Etanolen i E85 är polär (löser sig i vatten) medan bensinen i E85 är opolär (löser sig i matolja), vilket 

medför att etanolen kommer lösa sig i vattnet medan bensinen flyter ovanpå. (42)Eftersom etanolen är 

vattenlöslig så bryter den ner skumblåsorna i skum som sprutas på för släckning eller i förebyggande 

syfte. Nedbrytningen av skummet sker då fortare för E85 än för ren bensin. (43)  

 

Ångtrycket för E85 ligger mellan 35-70 kPa under sommaren (då det är ungefär 15 % bensin iblandat) 

och 50-90 kPa under vintern (då det är upp mot 30 % bensin iblandat). (31) Detta gör att det är högst 

troligt att brännbara ångor kommer igenom ett eventuellt pålagt skumtäcke. En tumregel säger att detta 

sker vid ångtryck över 50 kPa. (42) 

 

Vid mindre bränder, som mindre spillbränder så avger bensin ungefär 30 % mer värme än vad E85 

gör. Vid simuleringar som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har gjort för större bränder så 

visar dessa att värmeavgivningen blir större för E85 än för en likadan brand med bensin. (41)  

8. Mätning/indikering 

En indikering bör göras med hjälp av explosimetrar för att se om det finns några omedelbara risker vid 

en insats. Sedan kan mätningar göras för att se hur höga koncentrationerna är av de brännbara gaserna, 

för att kunna fastställa riskområden och kunna uppskatta riskerna. Det bör beaktas att det kan vara 

mycket svårt att få bra siffror utomhus eftersom koncentrationen kan vara olika beroende på bland 

annat vinden som blandar ut ångorna (42). Förutom en explosimeter så kan en fotojonisationsdetektor 

(PID) eller analysrör användas för mätning av koncentrationer, där mätvärdena kan läsas av på en 

display. Dessa anges i procent av undre brännbarhetsgräns, volymprocent, ppm eller ppb. (32)    

9. Gränsvärden 

Gränsvärdena i Tabell 15 är tagna för etanol, då inga siffror har hittats för E85. Nivågränsvärde är den 

högsta godtagbara genomsnittshalten av en luftförorening vid exponering under en arbetsdag. 

Korttidsvärdet är ett medelvärde för exponering under 15 minuter, som inte bör överskridas. (33)  

 

Tabell 15 Gränsvärden för etanol. (33) 

Gränsvärde Förklaring ppm mg/m
3
 

NGV Nivågränsvärde 500  

NGV Nivågränsvärde  1000 

KTV Korttidsvärde 1000  

KTV Korttidsvärde  1900 
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10. Åtgärder/metoder 

Utrustning som ska användas ska vara Ex-klassad. (32) 

 

Ej brand: 

Området med utsläpp ska säkras med skum och sedan underhållas för att det inte ska komma igenom 

alltför mycket brännbara ångor som riskerar att antändas. Utsläppets spridning bör hindras fortast 

möjligt. Desto större yta vätskan sprider sig till desto större kommer gasavgivningen vara. Invallning 

kan göras med exempelvis en grovslang som inte är helt fylld med vatten för att följa marken bättre 

(32). Finns det dagvattenbrunnar i närheten måste dessa också tätas eller täckas för så inget utsläpp 

åker ner i dessa. Eftersom etanolen i E85 är polär, det löser sig i vatten, så kommer det inte kunna 

länsas om det sker ett utsläpp i vattendrag i närheten, däremot den lilla del bensin som finns i E85 

kanske kan länsas.(42) Detta kan då göras med exempelvis en skärmlänsa som skär vattenytan och 

hindrar bensinen att spridas ytterligare. Denna kan kompletteras med en sorptionsläns av något slag. 

(32) 

 

Om läckaget av E85 har ett fall på mer än 10 centimeter så bör detta avledas på grund av risken för 

laddningsuppbyggnaden. Avledningen kan göras med exempelvis en v-formad träplanka som vätskan 

kan rinna på ner i ett uppsamlingskärl. Materialet som används vid avledning ska vara ett som gör att 

den statiska elektriciteten inte byggs upp. (32) 

 

 Eftersom det inte är något övertryck i tanken så kan tätning av utsläpp vara en bra 

begränsningsmetod. Det är viktigt att materialen som används inte orsakar gnistor, då de brännbara 

ångorna kan antändas. Trä kan vara ett lämpligt material för kilar, vid större läckage kan till exempel 

tätningskuddar användas. (42) 

 

Tanken bör inte lyftas när det fortfarande finns vätska kvar i den, då dessa tankar inte är konstruerade 

för att klara lyft. Tanken ska tömmas så mycket som möjligt. (32) 

 

Spill som har blivit invallat behöver pumpas upp och eventuellt behövs en överpumpning från tankar 

som är skadade. Det är viktigt att förhindra att tändkällor uppstår vid pumpning som statisk elektricitet 

vilket görs med explosionssäker utrustning samt att pumparna som används ska vara anpassade för 

E85. För en säker pumpning behövs det också jordas, så att pumpsystemet blir potentialutjämnat. 

Flödesschemat i Figur 19 kan följas. Håltagning vid överpumpning från skadad tank ska undvikas då 

det är troligt att det finns brännbar blandning inne i tanken men om detta inte kan undvikas måste det 

utföras under stor försiktighet. (42)Risker måste noga övervägas och planering och beredskap för 

oförutsedda händelser ska upprätthållas. (32) 
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Figur 19 Flödesschema som kan följas vid bedömning om statisk elektricitet är en riskkälla eller ej. (42) 

 

Det spill som inte kan tas upp genom pumpning kan tas upp genom sorption. E85 består av organiska 

ämnen vilket gör att sorptionsmedel som sågspån, torv eller trämjöl passar bra för att strö över 

utsläppet på de platser det finns små mängder kvar (32). Den kvarvarande vätskan sugs sedan upp och 

blandningen av E85 samt sorptionsmedel kan samlas ihop och tas om hand som miljöfarligt avfall. En 

medvetenhet bör finnas om att den brandfarliga vätskan finfördelas i sorptionsmedlet och därigenom 

ökar brandrisken ännu mer. (42) 

Brand: 

Vid mindre bränder är en E85 brand i början väldigt lik en bensinbrand, eftersom bensinen har hög 

flyktighet och kommer att avge sina ångor före etanolen. Däremot så blir inte rökutvecklingen och 

värmeutstrålningen riktigt lika stor som hos en bensinbrand. Värmeenergin som avges vid brand i E85 

är 6,3 kWh/liter medan bensin avger 9,1 kWh/liter enligt (44). Så det går att komma närmre inpå en 

brand utan lika stora risker för skador. Bensinen i E85 gör också att en eventuell brand syns bättre, den 

gör att flamman är blågul. En ren etanolbrand har en knappt synbar låga. Detta kan medföra risken att 

en brand ser släckt ut även om den inte är det eftersom bensinen har brunnit ut. Ren vattensläckning är 

ingen bra idé eftersom bensinen och etanolen fasseparerar, vilket innebär att etanolen kommer lösa sig 

med vattnet och att bensinen som brinner kommer flyta ovanpå detta. (22)  

 

Om däremot branden är stor så har simuleringar, försök och teoretiska beräkningar genomförts av SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som visar att värmeavgivningen blir betydligt högre vid en 
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E85brand än en motsvarande bensinbrand. De teoretiska beräkningarna visar att värmestrålning på 

12,5 kW/m
2
 finns så långt som upp mot 20 meters avstånd för E85, bensin kommer 10-15 meter. (41) 

 

I vissa fall, ur miljösynpunkt, så är det bättre att inte släcka branden. Om det inte handlar om 

livräddning eller spridning till omgivningen, vilket går före. Skummet som måste användas kan 

innebära mer miljöförstöring än vad utsläpp i form av rök gör. (45)  

 

Om branden är stor så kommer det gå åt stora mängder vatten och skum. Det är viktigt att veta hur 

stora resurser som kan gå åt, därför visas ett exempel i Figur 20 från insatsstödet i RIB vid en 

dimensionerad brand. 

 
Figur 20 Ett exempel på beräkning av hur mycket skum som kan gå åt vid släckning av en polär spillbrand. Figuren 

är tagen från programmet RIB (under fliken Insatsstöd-Insatshylla-Släckmedel). 

 

Mjuk påföring av skum är den metod som är snabbast och mest effektiv för släckning av brand i E85. 

Se Figur 21. Helst ska den som släcker stå med vinden i ryggen för att skummet, som påförs precis 

framför branden, ska åka med vinden över vätskan och branden. (45) Enligt försök med släckning av 

bensin med olika procents inblandning av etanol så är den snabbaste och mest effektiva 

skumblandningen på 6 %. Det är då ännu viktigare att det inte är en hård påföring, eftersom skummet 

inte har någon effekt då utan det blir endast en utspädning av vätskan som kommer verka som 

släckning. (46)  

 

 
Figur 21 Exempel på hur mjuk påföring av skum går till. (45) 

 

Risken för återantändning är stor och skumtäcket måste underhållas eftersom att E85 i efterhand bryter 

ner det. Brännbara ångor kan komma igenom täcket men det skyddar oftast mot brand under även om 
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det brinner i ångorna som finns ovanpå. Det kan vara bra att med en explosimeter mäta de brännbara 

ångorna ovanför täcket, för att ha koll på brandrisken. (42)  

11. Sanering 

Miljö: Tillkalla expertis. I första hand ska den utsläppta vätskan pumpas upp. Det som inte kan 

pumpas upp kan tas upp genom sorption eller till exempel genom schaktning av jordmassor för 

deponering eftersom att E85 åker ner i marken och kan nå grundvattnet. Sanering ska också göras i 

eventuella vattendrag i närheten. (42) 

 

Människa: Om någon har blivit utsatt för en omfattande exponering så ska livräddande sanering 

göras, genom avklädning och avspolning. Detta ska följas av en fullständig personsanering, som oftast 

utförs av sjukvårdspersonal. Vid endast måttlig exponering på hud så räcker det med avtvättning med 

tvål och vatten.(31) För att undvika nedkylning av sanerade personer så bör vattnet värmas upp till 

cirka 37°C. Uppvärmning av vattnet kan till exempel göras genom att friktionen som blir i pumpen 

värmer upp vattnet som passerar, så kallad rundkörning. (27) Sanerade personer ska hållas varma med 

till exempel filtar.  

 

Uppställning av saneringsplats för personal ska göras vid den inre avspärrningen, mellan varm och 

kall zon. För livräddande sanering placeras den mellan het och varm zon, se mer om detta under punkt 

13. Detta för att inte sprida föroreningen och eventuella brandfarliga ångor vidare. Saneringsområdet 

ska helst uppföras samtidigt som livräddning och begränsning av läckage pågår. I Figur 22 ses ett 

förslag på hur saneringsområdet kan se ut. 

 
Figur 22 Exempel på ett saneringsområde. (37) 

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs kemreglemente beskriver att saneringen har en slags 

standardrutin där fyra moment gås igenom: grovsanering, fintvätt, finspolning och kontroll av 

rengöringen. Grovsaneringen innebär avspolning med finfördelad vattenstråle under lågt tryck. I 

fintvätten så reduceras svaveldioxidens påverkan ytterligare genom tvättning med vatten och 

eventuellt tvål. Finspolningen är en sista avsköljning med finspridd stråle under lågt tryck. Under 

dessa steg så ska vattnet som använts samlas upp, i till exempel en liten bassäng, så att det inte rinner 

iväg med föroreningar. Till sist ska en kontroll av rengöringen göras genom till exempel optisk 
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bedömning och eventuellt gasindikering. Om det finns personer som är så skadade att de ligger på bår 

så kan det behövas lite extra utrustning i form av en större bassäng som båren får plats i vid 

avspolning och avtvättning. (37)  

 

Om larmställ har varit utsatta för E85 så kan det vara bra att hänga ut dem för att de flyktiga 

brandfarliga ångorna försvinner innan det tvättas. (42) 

 

Första hjälpen åtgärder:  

Inandning: Personen ska få frisk luft, fast helst syrgas, och vila. Om personen är vid medvetande så 

ska den placeras bekvämt i halvsittande ställning, om den är medvetandepåverkad så ska den läggas i 

stabilt sidoläge för att säkra luftvägarna.  

Hudkontakt: Tag av eller klipp upp allt som är förorenat på personen, som kläder och skor med mera. 

Har vätska kommit på huden ska det området spolas med vatten, för att sedan tvätta hela kroppen med 

tvål och vatten. 

Ögonstänk: Ögonlocken ska hållas brett isär så att vattenspolningen av ögonen blir så effektiv som 

möjligt. Spola med en mjuk stråle i minst 5 minuter och försök under tiden att ta ut eventuella linser.  

Förtäring: Framkalla ej kräkning. Om inga symtom märks och personen är vid fullt medvetande så 

kan den dricka en liten mängd mjölk eller grädde exempelvis. (31) 

 

Är det många personer som har kommit i kontakt med utsläppet så kan det vara bra att ordna en 

uppsamlingsplats. Om det är flera som är lindrigt skadade så kan detta underlätta för sjukhuset, om de 

tas om hand på annan plats. Ett förslag på en sådan plats är en byggnad i anslutning till olycksplatsen 

eller Vadsbohallen. 

12. Resurser/förstärkning 

En sådan här insats innebär att mycket personal kommer behövas för att lösa alla uppgifter och då den 

kan dra ut på tiden. Då är det viktigt att det finns resurser som finns tillgängliga för att hjälpa till och 

byta av. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har, som redan nämnt, ett samverkansavtal med tre andra 

räddningstjänster och förbund som ska kunna hjälpa till vid kemolyckor. I och med detta avtal så kan 

Mariestad station få hjälp av stationer med nivå 2 utbildning från Falköping (heltid), Skara (heltid 

dagtid och deltid), Lidköping (hel- och deltid) och Skövde (hel- och deltid). De stationer som har nivå 

2 utbildning har även nivå 1 utbildning. De deltidsstationer som finns inom dessa regioner har 

samtliga nivå 1 utbildning och kan därför endast hjälpa till med livräddning och inte själva utsläppet 

som fortgår en längre tid. Deltidsstationerna i Östra Skaraborgs region kommer att få täcka av 

regionen på förutbestämda platser för att åka på andra larm som kan inkomma under tiden insatsen 

pågår, förutom någon som kommer sköta den eller de eventuella uppsamlingsplatserna. De brandmän 

och styrkeledare som kan verka som nivå 2 styrkor kan användas som avlösningsgrupp, skyddsgrupp, 

nödlägesgrupp, kemdykarkontrollant samt säkerhetsbefäl. Informationen är hämtad från Kem 

Resurser, som är ett samverkansavtal mellan räddningstjänsterna: Östra Skaraborg, 

Falköping/Tidaholm, Skara/Götene samt Västra Skaraborg. (25) 

 

Lämpliga sambandskanaler: Skyddsgruppen och avlösningsgruppen ska ha samma frekvens som 

kemdykargruppen. Nödlägesgruppen bör ha en egen frekvens. 

 

Expertis: I RIB:ens resursflik finns det inga som är experter på E85 utan det hänvisas till de företag 

som är kunniga om etanol.  
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Nordisk Etanol & Biogas AB, Karlshamn har kunskap om etanol. 

- Telefon: 0454-120 06 

- Jourtelefon: 0708-48 91 88 

  

Dessa är hämtade från RIB – resurser. (38) 

 

Fordon: Skaraborgs Miljöhantering AB (XR) utför ADR-transporter, har miljöfordon, kembil samt 

slamsug. Räddningstjänsten Falköping har miljöbil. Volvo Powertrain i Skövde har kemkärra.  

 

Polisen sköter avspärrningar och identifiering av skadade och eventuellt döda. Ambulansen är så 

många som behövs och finns. 

 

Mat och nya luftpaket kommer behövas under insatsen, detta ordnar staben efter förfrågan av 

räddningsledaren. 

13. Åtgärdskalender 

Punkterna nedan är en hjälp i att få med de mest vitala delarna i en insats vid kemolycka med E85 och 

har tagits fram med hjälp av åtgärdsschemat i RIB under farliga ämnen. 

 

1. Vid utlarmning så åker utryckningsfordonen med vinden i ryggen mot skadeplatsen för att kunna 

orientera sig i hur olyckan ser ut. Det är då viktigt att veta vindriktning och vilken väg som är 

lämpligast att köra, allt för att undvika att köra in i olyckan och utsläppet. Detta görs med hjälp av de 

förslag som finns på brytpunkter och riskavstånd.   

 

2. Efter orienteringen, när mer information har tagits reda på om utsläppet och olyckan så görs en 

riskbedömning. I riskbedömningen ska det tas med till exempel om det finns liv i fara, brinner det eller 

inte, är risken stor för gnistbildning/antändning, vad finns runtom (vattendrag och så vidare), hur stort 

utsläppet är och hur utsläppet ser ut. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har en bedömandemall för att 

se om kemdykning är lämpligt vid det specifika tillfället. 

 

3. Utifrån riskbedömningen ska mål med insatsen beslutas. Arbetet blir effektivare om alla vet vad de 

ska jobba mot. Detta kan vara att det inledande kommer handla om livräddning av personer som är i 

närheten av skadeplatsen. Sedan kan ytterligare mål vara att minska risken för antändning och 

begränsa utsläppet.  

 

4. När alla vet vilka mål de ska arbeta mot så påbörjas en initial zonindelningen, där det initiala 

riskavståndet är första prioritet så att ingen ska komma för nära och riskera att bli utsatta för skadliga 

mängder av utsläppet.  

 

 Området delas upp i tre zoner: het, varm och kall. I dessa zoner så kommer koncentrationen av 

utsläppet att vara olika vilket medför att olika skyddsutrustning behövs. Den heta zonen är precis kring 

skadplatsen, där skadehändelsen och utsläppet är. Här kommer det behövas branddräkt med 

stänkskydd samt andningsskydd och verktyg måste vara ex-klassade. I den varma zonen är 

koncentrationen av brännbara gaser inte lika hög och det ska inte finnas någon risk för att få vätska på 

sig. Där räcker det med skyddsutrustning i form av branddräkt och andningsskydd. Den kalla zonen 

ska vara så långt ifrån skadeplatsen att det inte ska behövas någon särskild skyddsutrustning just för 

utsläppets påverkan. Se Figur 23 för indelning av zonerna.(36) 
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Figur 23 Indelning av zoner och hur mycket skyddsutrustning som ska användas i dessa. (36) 

 

5. Livräddning ska ske snabbt men alla försiktighetsåtgärder ska vara vidtagna. Det kan även bli fråga 

om livräddande personsanering, som kan läsas om under punkt 11. 

 

6. Allmänheten ska varnas genom så kallat VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Detta sänds ut 

genom tv och radio men kan även komma som varning utomhus, då det efterföljs av information i tv 

och radio. (39) 

 

Avspärrning görs, både yttre och inre, runt zonerna för att markera var skyddsutrustning behövs samt 

för att allmänheten inte ska komma in på skadeplatsen och för att de inte ska störa i insatsen. (36) 

 

7. Innan det initiala arbetet är klart så ska det förberedas för det fortsatta arbetet. Detta genom att göra 

en ny riskbedömning, omfallsplanering (till exempel ta fram det troligaste scenario, ett litet scenario 

och ett scenario som skulle innebära att stora resurser går åt), fastställning av zoner och rådfrågning av 

experter.  

 

8. Om det brinner så ska beslut tas om det är mest lämpligt att släcka eller låta det brinna ut. I vissa fall 

kan det vara mer miljövänligt att inte släcka eftersom att skummet som används som släckmedel också 

påverkar miljön. Om släckning ses som det bästa alternativet för tillfället så ska detta ske med mjuk 

påföring av alkoholresistent skum.  

 

Brinner det inte så kan platsen ändå behöva säkras med ett skumtäcke, eftersom utsläppet av E85 

avger brännbara ångor. Det är också viktigt att använda Ex-klassad utrustning, eftersom gnistor av 

verktyg eller av statisk elektricitet kan göra att ångorna antänds. Läckage ska heller inte få falla fritt 

mer än 10 centimeter eftersom att vätskan då kan bygga upp en egen laddning av statisk elektricitet. Se 

mer under punkt 10. 

 

9. Saneringsplats för personal och utrustning ska förberedas. Denna kan ligga i närheten av den 

saneringsplats som använts för livräddande personsanering, mellan den heta och varma zonen.(36) Se 

Figur 24. 
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Figur 24 Placering av saneringsområden. (36) 

 

10. Täta läckage med exempelvis träkilar eller begränsa utsläpp genom att till exempel avleda läckaget 

ner i uppsamlingskar. Jorda för att potentialutjämna pumpsystemet och pumpa upp utsläpp och 

kvarvarande vätska från skadade tankar.  

 

11. Sanering av platsen ska göras. Tänk på både mark och vatten i närheten. Föroreningar ska tas om 

hand, helst av ägaren eller avsändaren av E85. Sanering av personal och utrustning ska göras, till viss 

del kan denna sanering göras på annan plats.  

 

12. Meddela berörda, exempelvis Miljökontoret. 

 

13. Avsluta insats 
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Bilaga - Insatsplan E85 

E85utsläpp Europaväg 20 Mariestad 

  

Kemnivå och skyddsutrustning 

Mariestad heltid larmas som nivå 1 styrka och Mariestad deltid eller Skövde heltid larmas som nivå 2 

styrka. Nivå 3 larmas på begäran. Aktuell 3/4-befäl larmas samt polis och ambulans. Ledningsstöd kan 

larmas på begäran. 

 

Nivå 1 styrkans kemdykare ska vara iförd skyddsutrustning:  

 Branddräkt 

 Andningsskydd 

Detta är för livräddande insatser. Vid risk för stänk bör även splashdräkt användas.   

Nivå 2 och eventuellt 3 styrkors kemdykare ska vara iförd skyddsutrustning: 

 Branddräkt  

  Splashdräkt  

 Andningsskydd 

Vid arbete i het zon. I varm zon behövs eventuellt endast branddräkt. I kall zon ska det kunna vara 

möjligt att arbeta utan särskild skyddsutrustning. 

Sektorer och förslag på brytpunkter 

Tabellen visar sektorer och förslag på brytpunkter med brytpunkternas koordinater. De finns 

utplacerad på kartan nedan. 
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Initialt riskavstånd 

 Ej brand, för oskyddade människor: 100 meter 

 Brand: bestäms utifrån värmestrålningen 

 Explosionsrisk: upp mot 1000 meter 

Risker 

 Mycket brandfarligt 

 Brännbara ångor inne i tanken (sommar: -25°C till +10°C, vinter: -35°C till -5°C) 

 Explosionsrisk (tankar kan brista), explosionsgrupp IIA 

 Fasseparerar i vatten (etanol löser sig i vatten, bensin flyter ovanpå) 

 Statisk elektricitet kan orsaka gnistor (kan byggas upp av utsläpp som faller mer än 10 cm, 

elledningar, ) 

 Lägsta energi för antändning av ångor: 0,20 - 0,24 mJ 

 Risk för förgiftning vid förtärning, inandning eller vid kraftig hudexponering 

 Kan orsaka miljöskador på mark, vattendrag och grundvatten 
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Reaktioner 

 E85 reagerar inte speciellt med något annat ämne. Etanolet i E85 är vattenlösligt men inte bensinen.  

Släckmedel 

 Alkoholresistenta skumvätskor, som AFFF-AR eller FFFP-AR bör användas vid släckning.  

 Etanolen i E85 löser sig i vatten medan bensinen i E85 flyter ovanpå.  

 Etanolen bryter ner skumblåsorna i skummet.  

 Högst troligt att brännbara ångor kommer komma igenom skumtäcket. 

Mätning/indikering 

 Indikering med explosimeter 

 Eventuellt: PID eller analysrör  

 Svårt att få bra mätvärden utomhus 

Gränsvärden 

 Gränsvärdena är tagna för etanol, då inga siffror har hittats för E85.  

 NGV: under en arbetsdag  

 KTV: under en referensperiod av 15 minuter 

 

Gränsvärde Förklaring ppm mg/m
3
 

NGV Nivågränsvärde 500  

NGV Nivågränsvärde  1000 

KTV Korttidsvärde 1000  

KTV Korttidsvärde  1900 
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Åtgärder/metoder 

Utrustning som ska användas bör vara Ex-klassad.  

 

Ej brand: 

 Säkra och underhåll med skum 

 Invallning med t.ex. halvfylld grovslang 

 Tätning eller täckning av dagvattenbrunnar 

 Länsa bensininnehållet i eventuella vattendrag 

 Avleda läckage med exempelvis en träplanka, så det inte faller mer än 10 cm 

 Täta läckage med kilar eller tätningskuddar 

 Jorda 

 Pumpa uppsamlat spill och kvarvarande vätska i tankar (går ej att lyfta en tank innan dess) 

 Sorptionsmedel (t.ex. sågspån, torv eller trämjöl) på det spill som inte går att pumpa upp 

 

Flödesschema för risk för antändning genom statisk elektricitet: 

 
 

  



 

5 
 

Brand: 

 Likt bensinbrand till en början 

 När bensinen brunnit ut så kan etanolen fortsätta brinna med knappt synbar låga 

 Kan vara bättre att låta brinna än att släcka, avgör med tanke på risk för spridning till 

omgivning och miljö 

 Släckning med skum med mjuk påföring, snabbast och effektivast (eventuellt med 6% 

skum) 

 Stor risk för återtändning: underhåll skumtäcket, mät med explosimeter ovanför för att se de 

brännbara ångornas koncentration 

 

Exempel på hur mycket vatten och skum som kan gå åt vid en brand i polär vätska: 

 

Sanering 

Miljö:  

 Tillkalla expertis 

 I första hand ska den utsläppta vätskan pumpas upp  

 Spill som inte kan pumpas tas upp genom sorption 

 Utsläpp har antagligen trängt ner i marken, detta tas upp genom schaktning  

 Sanering ska också göras i eventuella vattendrag i närheten  

 

Människa:  

 Vid omfattande exponering ska livräddande sanering göras (avklädning samt avspolning) 

 Följt av fullständig personsanering, utförs av sjukvårdspersonal 

 Vid måttlig exponering på hud räcker avtvättning med tvål och vatten 

 Vattnet bör vara uppvärmt för att undvika onödig nedkylning 

 Är många personer berörda av utsläppet bör en uppsamlingsplats ordnas, i form av en byggnad 

i närheten eller ett tält där sjukvård finns tillgänglig 

 

 Larmställ som ska saneras genom tvättning i maskin bör först hängas på tork för att de flyktiga 

brännbara ångorna ska försvinna 
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Resurser/förstärkning 

Kemdykare med nivå 2 utbildning, som kan begränsa skadeutbredning och byta av med varandra och 

så vidare, finns i: 

 Falköping (heltid) 

 Skara (heltid dagtid och deltid) 

 Lidköping (hel- och deltid) 

 Mariestad (hel- och deltid) 

Dessa brandmän och styrkeledare kan behöva verka som avlösningsgrupp, skyddsgrupp, 

nödlägesgrupp, kemdykarkontrollant och säkerhetsbefäl. 

 

Lämpliga sambandskanaler: Skyddsgruppen och avlösningsgruppen ska ha samma frekvens som 

kemdykargruppen. Nödlägesgruppen bör ha en egen frekvens. 

 

Expertis:  

Nordisk Etanol & Biogas AB, Karlshamn har kunskap om etanol. 

– Telefon: 0454-120 06 

– Jourtelefon: 0708-48 91 88 

  

Fordon: Skaraborgs Miljöhantering AB (XR) utför ADR-transporter, har miljöfordon, kembil samt 

slamsug. Räddningstjänsten Falköping har miljöbil. Volvo Powertrain i Skövde har kemkärra.  

 

Polisen sköter avspärrningar och identifiering av skadade och eventuellt döda. Ambulansen är så 

många som behövs och finns. 

 

Mat och nya luftpaket kommer behövas under insatsen, detta ordnar staben efter förfrågan av 

räddningsledaren.  

Åtgärdskalender  

1. Framkörning med vinden i ryggen för orientering 

2. Gör riskbedömning: liv i fara, brinner det eller inte, hur stort är utsläppet och hur ser det ut? 

3. Besluta om mål med insatsen  

4. Påbörja zonindelning: Bedöm initialt riskområde och vilken skyddsutrustning som ska användas 

5. Livräddning (eventuellt livräddande personsanering) 

6.  Utrymma, spärra av, varna allmänheten (VMA) 

7. Förbered fortsatt arbete: ny riskbedömning, omfallsplanering, fastställning av zoner, rådfråga 

experter 

8. Åtgärda brand/brandfara, eventuellt flytta värmepåverkade kärl 

9. Förbered saneringsplats för personal och utrustning 

10. Begränsa utsläpp 

11. Täta läckage 

12. Sanering av platsen, ta hand om föroreningar (helst ska ägaren/avsändaren ta hand om det), 

sanering av personal och utrustning 

13. Meddela berörda, exempelvis Miljökontoret 

14. Avsluta insats 

  



 

 
 

Bilaga - Insatskort E85 



Insatskort: E85utsläpp Europaväg 20  
 

 

 

Initialt riskavstånd: 

 
Första åtgärder: 

   Ej brand: 100 

meter 

 
Vindriktning - färdväg - brytpunkt 

  

 

Bedöm riskavstånd 

   Brand: bestäms av 

 
Skyddsnivå 

värmestrålningen 

 

Indikering med explosimeter 

  

 
Säkra mot antändning 

   Explosionsrisk: 

 

Släckning med alkoholresistent skum 

upp mot 1000 meter 

 

Begränsning av utsläpp 

  

Sanerings-/uppsamlingsplats för skadade 

  

  



Insatskort: E85utsläpp Europaväg 20  
 

 

Risker: 

 
Skyddsutrustning: 

      Mycket brandfarligt 
 

I närheten av utsläpp, 

      Brännbara ångor inne i tank 

 

(med risk för kontakt med vätska): 

      Statisk elektricitet kan orsaka 

 
Branddräkt, stänkskydd, andningsskydd 

    gnistor som antänder ångorna 

 

  

 
Brandåtgärder: 

    Fritt fall på mer än 10 cm kan 

 
Vid livräddning, 

 

  Släcka eller ej? (Miljö) 

 
Akutsjukvård: 

skapa uppladdning 

 

(ej i direkt kontakt med utsläppet): 

 

  Alkoholresistent skum (6%) 

 
Inandning: 

  Fasseparerar i vatten 

 
Branddräkt och andningsskydd 

 
  Mjuk påföring 

 

  Frisk luft 

  Förgiftning vid förtäring eller 

   

  Underhåll skumtäcke för att  

 

  Vila 

kraftig hudexponering 

   

undvika återantändning 

 
Hudkontakt: 

  Miljöskador 

   

  Avlägsna andra tändkällor 

 

  Avklädning 
 

     

  Spola med mycket vatten 

      
Ögonstänk: 

      

  Spola vatten i 5 minuter, 

    
Begränsningsmetod: 

 

mjuk stråle 

    
Invallning 

 

  Ta ur linser 

    

Tätning/täckning av brunnar 

 
Förtäring: 

    

Avledning till 

uppsamlingskärl 

 

  Framkalla ej kräkning 

    

Tätning av läckage 

 

  Frisk luft 

    

Pumpa (jorda först) 

 

  Inga symtom: ev. drick 

    
Sorption 

 

lite mjölk eller grädde 

    

Ev. länsa vattendrag (bensin) 

   

 


