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Sammanfattning  
 

Kl 12.52, fredagen den 19 mars 2010 blir räddningstjänsten i Kristianstad utlarmade till 
”Tågvagn som lagt sig på sidan, märkt med Kemira, inget synligt läckage, i höjd med 
postterminalens parkering”. Man får i samband med utlarmningen inget UN-nummer. 
På väg till olycksplatsen får man dock uppgifter om vilket ämne det rör sig om. 
 
När man anländer till platsen spärras initialt ett ganska stort område av runt tankarna, 
det är även trafikstopp för all tågtransport till och från Kristianstad C. När man 
konstaterat att det inte föreligger något nämnvärt läckage, samt när läst in sig på 
riskerna med ämnet, minskar man ganska snabbt omfattningen på avspärrningarna. 
 
Då man konstaterat att inget läckage föreligger från någon av vagnarna, blir insatsen ute 
på skadeplatsen ganska tidigt statisk och det mesta av arbetet sker sedan under 
fredagseftermiddagen i den bakre ledningen inne i LC.  
 
I det bakre ledningsstödet som upprättats har man initialt svårt att få tag i ”rätt person” 
på Kemira, de är inte heller särskilt intresserade av att få till en snabb läktring och 
bärgning, utan vill vänta till efter helgen. MS och JN i bakre ledningen står dock på sig 
och jobbar för att detta skall ske under fredagen. 
 
Under fredagseftermiddagen kommer besked från Kemira om att man inte har möjlighet 
att påbörja läktringen från under lördagen. Anledningen är att man inte kan få tag i 
några rena tankbilar eller chaufförer. Efter detta beslut kontaktar MS och JN omgående 
alla berörda aktörer och informerar dem om att det kommer att ske ett samverkansmöte 
på lördag morgon.  
 
Man väljer att se det som räddningstjänst fram tills det att tanken är bärgad och tömd. 
Vilket innebär att räddningstjänsten har bevakning på plats under fredagsnatten. 
 
Efter mötet på lördagsmorgonen blev inriktningen att, tanken skulle tömmas innan man 
lyfter den, vid läckage spä ut med minimalt med vatten och det är räddningstjänst tills 
det att tanken är tömd och står upp.  
 
Man har initialt en prognos på 15-24 timmar med den metod man väljer först(pumpa ut 
innehållet). När man inte kan få tillräckligt med tilluft in i tanken för att använda denna 
metod väljer man istället att försöka trycka ut innehållet med hjälp av en kompressor.  
 
Detta visar sig vara ett lyckat metodval då man tömmer tanken på knappt 6 timmar. LH 
upplevdes som ett bra stöd i sin roll som kembefäl teknik. Kemira sköter själva 
tömningen med viss hjälp av LH, personal från Perstorp agerade säkerhetsman. 
 
Ca 18.50 på lördagskvällen den 20 mars är tanken helt tom och lyft till ett annat spår, ca 
19.40 avslutar man sedan räddningsinsatsen.  
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1. Inledning 
Händelse  
Fredagen den 19:e mars 2010 kl 12.52 blev räddningstjänsten i Kristianstad utlarmade 
till ”Tågvagn på sidan, märkt med Kemira, inget synligt läckage”. Olycksplatsen är 
belägen i höjd med postterminalens parkering utmed vattentornsvägen i centrala delarna 
av Kristianstad. Insatsen pågick mellan den 19:e mars 2010 kl 12.52 tills den 20:e mars 
2010 kl 19.41. 
 

 
Bild [1] Olycksplatsen med postterminalen strax öster om tågsetet. 

Bakgrund till utredningen 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) har kommunerna en skyldighet att 
undersöka alla olyckor som varit föremål för en räddningsinsats. 
  
LSO 3 kap. 10 §: När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan 
undersöks, för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen genomförts. 
 
Det är viktigt att påpeka att denna fördjupade olycksutredning inte handlar om att 
skuldbelägga någon enskild individ utan det handlar om att vi som organisation ständigt 
skall bli bättre i vårt arbete, samt att kommunens övergripande säkerhetsarbete skall bli 
bättre.  
 
Däremot är det bra om undersökningen kan tydliggöra vem det är som är ansvarig för 
de åtgärder som behöver vidtas. 
 
Den aktuella händelsen faller inte under de kriterier som Räddningstjänsten i 
Kristianstad har för att en fördjupad olycksutredning skall genomföras. 
Räddningstjänsten anser dock att händelsen är så pass intressant att det finns anledning 
att genomföra en fördjupad olycksutredning i det aktuella fallet.  
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Omfattning och inriktning 
Följande fördjupade olycksutredning behandlar räddningstjänstens insats samt till viss 
del hur samarbetet med andra inblandade aktörer fungerade. Omfattningen på 
insatsutvärderingen sträcker sig från det att larmet inkom till larmcentralen, tills dess att 
beslut togs om avslutande av räddningstjänst.  

Frågeställning 
Följande frågeställningar skall belysas: 
 

- Utvärdera räddningsinsatsens genomförande för att få svar på om målet med 
räddningstjänstens insats har uppnåtts dvs. hindra och begränsa skador på 
människor, egendom och miljö. 
 

- Utvärdera räddningsinsatsens genomförande för att få underlag till exempelvis, 
planering av övningsverksamhet, utvecklande av nya metoder och teknik, 
planering inför framtida räddningsinsatser etc. 

 
- Utvärdera hur samarbetet med andra inblandade aktörer fungerade. 

Avgränsning 
Olycksutredningen behandlar hur räddningstjänstens insats genomfördes och hur 
samverkan fungerade med andra inblandade aktörer. Olycksutredningen kommer inte 
att behandla själva orsaken eller händelseförloppet till varför väteperoxidvagnarna 
spårade ur.  

Osäkerheter 
Eftersom en viss tid har förflutet från det att händelsen inträffade (2010-03-19) tills dess 
att olycksutredningen påbörjades (2010-05-05), har det hos personalen som medverkade 
vid insatsen smugit sig in vissa osäkerheter angående minnesbilder av hur insatsen 
genomfördes. Intervjuer med insatt personal har tydliggjort detta. 
 
Alla angivna tider i rapporten är till största delen hämtade från SOS och LC:s 
ärendekopior samt uppskattade tider av insatt personal. Tiderna för de dokumenterade 
åtgärderna skall ses som ungefärliga då ”loggningen” inte alltid sker samtidigt som 
själva åtgärderna vidtas. 
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2. Datainsamling och Metod 

Datainsamling 
 
Datainsamling har skett i form av: 
 

- Personliga intervjuer med insatt personal som verkade på skadeplatsen. 
Intervjuer med AO, JS, HS och HR 

- Personliga intervjuer med personal i ”bakre ledning”. Intervjuer med MS och 
JN. 

- Besök på olycksplatsen. 
- Ärendekopior från SOS och LC i Kristianstad. 
- Tagit del av bilder tagna under insatsen. 

 
 

 
Bild [2]. Vält väteperoxidvagn 
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3. Platsbeskrivning – byggnad/objekt 
Olycksplatsen är belägen utmed vattentornsvägen i Kristianstad, i höjd med 
postterminalens parkering. Direkt öster om olycksplatsen ligger postterminalen, andra 
sidan vattentornsvägen ligger polishuset, ett företagshotell samt ett antal lägenheter och 
kontor. Nordväst om olycksplatsen ligger Allöverket som förser Kristianstad och Åhus 
med fjärrvärme.  
 
Järnvägsspåren som passerar närmast postterminalen används vanligen till rangering 
och växling. Dessa spår är ej elektrifierade. De andra spåren som passera olycksplatsen 
leder in till Kristianstad centralstation och ut igen vidare mot Hässleholm och Bromölla. 
 

 

 
Bild [3] Olycksområdets placering. 
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4. Väteperoxid 
Väteperoxid är en färglös vätska med 
stickande lukt. Den är löslig i vatten och i 
eter. Väteperoxid löst i vatten är en mycket 
svag syra. Ämnet är däremot ett mycket 
effektivt oxidationsmedel. Syre avges lätt 
från väteperoxid, vilket påskyndas av 
metaller, metallsalter, alkali och värme. 

Väteperoxid säljs i koncentrationer från 3 
% till 90 %. För tekniskt bruk finns 
väteperoxid i koncentrationen 30–70 %. 

Den mest omfattande användningen av 
väteperoxid i Sverige är till industriell 
blekning av pappersmassa och textilier och 
den har fått ökad betydelse i samband med 
minskad klorblekning. Vid blekning 
förstörs föreningar, som ger fibern färg. 
 

Väteperoxid med koncentration över ca 80 
% kan också användas som drivmedel till 
raketer och turbiner. 
 
Väteperoxid har på senare tid också blivit 
känt för att i kombination med saltsyra och 
aceton skapa det högexplosiva 
sprängämnet acetontricykloperoxid. 
 
För mer information angående egenskaper 
och risker med Väteperoxid se bilaga 1 och 
2. 
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5. Händelseförlopp 

Före ankomst 
Ca 12.45 fredagen den 19 mars 2010 står av en händelse en polis i polishuset och tittar 
ut genom fönstret mot banområdet och ser det aktuella tågsetet komma sakta rullande. 
När tågsetet är i höjd med postterminalen ser han att de två bakre vagnarna börjar hoppa 
och bete sig konstigt, för att till slut spåra ur. Den näst sista vagnen spårar ur helt och 
välter och lägger sig på sidan. Den sista vagnen spårar också ur men står fortfarande 
upp. Han ringer då SOS för att berätta vad som har hänt. 
 

 
Bild [4]. 

Utlarmning 
Ca 12.52, fredagen den 19 mars 2010 bli räddningstjänsten utlarmade till ”Tågvagn som 
lagt sig på sidan, märkt med Kemira, inget synligt läckage, i höjd med postterminalens 
parkering”. Man får inget UN-nummer i utlarmningen. 
 
Befälen HS och HR tar en diskussion vid larmbordet om bl.a. vad det kan vara i tanken, 
om man skall klä andra grupp med kemdräkt. Man tar beslut om att inte klä sig i 
kemdräkt på station utan man tar med dräkterna för att kunna klä sig framme på plats. 
AO uppger att han tror att man inte har med kemdräkter initialt. 
 
Lite oklara minnesbilder om vad det gäller tågstopp och räddningsfrånkoppling. Man 
tror att man har haft en diskussion om det men man tar inte kontakt med driftledningen 
på banverket i detta skede. Oklart om man har jordningsutrustning med sig. Även oklart 
om man kollar vindriktningen innan man ger sig iväg. HR och HS tar beslut om 
följande fordonståg 265-1010, 265-1020, 265-1040 samt 265-1180 (Nivå 3 - befäl). 
 
LC ringer i samband med utlarmningen upp AO för att höra vilken deltidskår som skall 
larmas ut. Detta gör att AO fastnar en stund i samtal med LC och har därmed ingen 
konkret gemensam diskussion med HS och HR på stationen innan man åker.                  
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MS, JN samt JS meddelar AO att de går in i LC för att stötta honom. 

Framkörning 
Man väljer att köra via Snapphanevägen, Hönedalsvägen, Östra kaserngatan och in på 
Norretullsgatan till Vattentornsvägen där man gör ett stopp. HS och HR väljer att inte 
åka med ”blåljus och sirener” till skadeplatsen.  
 
Under framkörningen får man via LC besked om vilket UN- nummer som står på 
vagnarna. Det aktuella UN-nummret är 2014. När man fått beskedet om UN-numret så 
letar HR upp det aktuella ämnet i farligtgods pärmen. HR går sedan ut på radion till de 
andra fordonen och anger att det aktuella ämnet är Väteperoxid. HR informerar även 
kortfattat vilka primära risker som ämnet har, samt att det initiala riskavståndet är 
rekommenderat till 50 meter. 
 
AO uppger att han under framkörningen fick information om att tågstopp var gjort, men 
han vet inte vem som hade begärt det. Enligt ärendekopian bekräftar LC 13.02 att 
tågstopp är gjort i hela stationsområdet. Begäran om tågstopp har gjorts och 
kontrollerats av JN i bakre ledning. 
 

 
Bild [5]. Körväg till skadeplatsen. 
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Ankomst 
Ca 13.03 anländer styrkorna till platsen. Polisen har då redan spärrat av 
vattentornsvägen i båda riktningarna samt även norretullsvägen. Man väljer initialt att 
placera fordonen vid infarten till postens parkering. Anländande styrkor ser initialt inget 
synligt läckage. 
 
HS söker initialt upp lokföraren för att få information om ämnet och vilka mängder det 
handlar om. HR gör under tiden en kort OBBO. 
 
Ambulansen begär ganska snabbt brytpunkt. AO tar beslut om att ha brytpunkten vid 
polishusets parkering. 

Beslut och inriktning 
Initialt tar man beslut om att kontrollera de båda tankvagnarna för att se om det är något 
läckage.  
 
Man spärrar av runt tanken(het zon) samt hela postens parkering(kall zon).  
 
Man tar tidigt beslut om att flytta bilarna som står parkerade på postens parkering.  
 
Diskussionen var uppe om man skulle utrymma postens- och polishusets lokaler. Man 
valde dock att inte utrymma utan hänvisa personalen att hålla sig inomhus. 

Insats/Händelseutveckling 
Fredagen den 19 mars 2010 
HR samt personal från 265-1010 och 265-1020 undersöker ganska omgående vagnarna 
och konstaterar att det inte finns något läckage att tala om. Man undersöker vagnarna 
iklädda skyddsnivå 2 dvs. larmställ med stänkskydd. Man säkrar även upp med vatten 
för att kunna hantera ett ev. läckage.  
 
När man konstaterat att det inte föreligger något läckage, tar man beslut om att frysa 
läget för att inhämta mer uppgifter. 
 
Ca 13.10 får AO en förfrågan om han vill ha ut JS (som befinner sig i LC) i rollen som 
kembefäl taktik till skadeplatsen. AO tackar ja till detta erbjudande. 
 
Ca 13.15  blir AO uppringd av bandriftledningen på banverket som vill ha en 
lägesrapport. 
 
Ca 13.25 anländer JS till skadeplatsen i rollen som kembefäl. JS tar direkt en diskussion 
med AO och informerar honom om egenskaper och eventuella risker med Väteperoxid.  
 
Ca 13.40 kör JS och AO en information om ämnet och dess egenskaper för samtlig 
personal på plats inkluderat polis och ambulans.  
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Man väljer i detta skede att släppa på trafiken ute på vattentornsvägen igen, men behålla 
avspärrningen inne på postens parkering. Dock drar man in omfattningen lite så att 
besökare till postens lokaler kan ta sig in dit.  
 
Man flyttar även in alla räddningstjänstens fordon på parkeringsplatsen, förutom 265-
1180 som har sin ledningsplats andra sidan vattentornsvägen mot norretullsvägen. 
 
Ca 13.54 information om att Olycksplatsansvarig från banverket är på väg. 
 
Ca 14.00 läget statiskt man funderar på hur man skall gå vidare med samverkande 
organisationer först och främst då Kemira. 
 

 
Bild[6]. Läget är statiskt, inget läckage. 
 
Ca 14.10 tar AO beslut om att häva tågstoppet, utifrån de risker han ser med ämnet. I 
detta skede anser AO även att vi har gjort vad vi kan med vår utrustning, nu handlar det 
om att diskutera med berörda organisationer om hur man skall gå vidare.  
 
AO diskuterar med JS och OPA från banverket. Man diskuterar utifrån två scenarier: 
– Om vi skall bärga under kvällen, vilka skall då vara på plats. 
– Om vi inte bärgar under kvällen hur löser vi då natten. 
 
I denna fas av insatsen sker det mycket kommunikation med bakre ledning i LC på 
station 265-10 00. Diskussionen handlar först och främst om man skall läktra och bärga 
tankarna under dagen. AO samt den bakre ledningen är väldigt eniga om att inriktningen 
är att man skall läktra och bärga tankvagnarna under dagen. 
 
Avgörandet beror på om Kemira kan få tag i rätt typ av lastbilar och chaufförer. 
 
Ca 14.56 begär man ut den Skåne gemensamma stabsbussen till skadeplatsen i syfte att 
använda den som gemensam ledningsplats för samverkande organisationer i samband 
med läktringen och bärgningen av vagnarna. 
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Ca 15.40 beslut tas i bakre ledning om att läktring och bärgning inte kommer att ske 
förrän på lördagen, då Kemira inte kan ordna fram transportfordon eller chaufför under 
fredagen. Man kollar även med andra transportbolag men man får inte tag i någon som 
kan ta uppdraget under fredagen. 
 
AO och JS tar en diskussion om hur man skall lösa natten dvs. är det räddningstjänst 
eller inte och vilken beredskap skall vi ha på plats i så fall. Som tankvagnen ligger just 
nu så droppar det bara lite från en ventil, men vad händer om ventilen släpper. 
 
AO tar beslut om att det skall ses som räddningstjänst då det finns en överhängande fara 
för en ny olycka, dvs. om ventilen skulle släppa. Man beslutar att ha två man på plats 
under hela natten, för att kunna vattenbejuta om ett läckage skulle uppstå. 
 
Ca 16.00  anländer stabsbussen till skadeplatsen. Under tiden 269-0080 är på väg till 
skadeplatsen har man fått beskedet om att man inte kommer att bärga under dagen så 
man skickar ganska omgående hem 269-0080 igen då man inte längre ser behovet av 
den. 
 
Man börjar nu avveckla vissa enheter från skadeplatsen, Ca 16.10 lämnar 265-1020 
skadeplatsen och Ca 17.30 lämnar 265-1180 skadeplatsen. 
 
Ca 17.44 beger sig 265-1140 och två man ut till skadeplatsen för att påbörja 
bevakningen av tankvagnarna. Inriktningen är att vattenbejuta vid ett eventuellt läckage. 
 
Ca 17.45 lämnar 265-1010 och 265-1040 skadeplatsen.  
 
När 265-1180 kommit hem till stationen gick AO och JS igenom vad som hänt under 
dagen i stabsrummet med MS och JN och man loggade även vad som hänt under dagen. 
Man beslutar om att AO och JS skall fortsätta att hantera händelsen kommande dag med 
anledning av att de är väl insatta i händelsen. MS och JN redogör för planerna inför 
morgondagens möte med samverkande aktörer som man kallat till. 
 
AO kör sedan en dragning för pågående skift om vad som har hänt under dagen och vad 
som är planerat för morgondagen. AO lämnar över räddningsledarskapet till AP.  
 
Under natten bevakades tågvagnen enligt ett schema som innebar att det fanns två man 
från räddningstjänsten samt 265-1140 på plats. Natten fortlöper utan några incidenter. 
 
Banverkets OPA befinner sig också på plats under hela natten. Banverket anlitar även 
väktare som får till uppgift att bevaka området under natten. 
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Lördagen den 20 mars 2010 
09.00 Möte på station 265-10 00 med samtliga aktörer som kommer att vara inblandade 
i läktringen och bärgningen av tankvagnarna.  
 
Mötet var uppdelat i två delar. Del 1- genomgång av vad som har hänt dagen innan, 
samt en allmän information om väteperoxid. Del 2- här diskuterade man taktik och 
teknik, vilka roller de olika aktörerna skall ha under dagen samt vad man skall göra om 
man skulle få ett läckage under arbetet. 
 
Inriktningen blir: 

- Tanken skall tömmas innan man lyfter den. 
- Metoden för att tömma tanken är pumpning. 
- Vid läckage skall man spä ut med begränsade mängder vatten. 
- Räddningstjänst tills det att tanken är tömd. 

 
Under förmiddagen undersöker man tanken inför läktringen och samtliga aktörer pratar 
sig samman så att alla inblandade har klart för sig hur läktringen skall gå till. 
Kranexpressen ställer upp sina kranar på postens parkering och gör sig redo för att 
kunna lyfta tanken. 
 
Ca 12.20 kemcontainer med personal från Perstorp (1+2) är nu på plats ungefär 
samtidigt har Kemira tre stycken tankbilar på plats. 
 
Man förbereder sig nu på plats inför läktringen. Kemira kommer att sköta läktringen och 
en man från Perstorpsstyrkan klär sig i stänkskydd och filtermask för att ha rollen som 
säkerhetsman och kunna ingripa vid ett ev. läckage. 
 

 
Bild [7] Personal från Kemira och Leif Hylander från Perstorp förbereder läktring. 
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Man börjar läktringen med den metod man valt för att tömma tanken. 
Vätskepelartrycket gjorde dock att hastigheten på tömningen gick alldeles för sakta och 
man bedömde att tömningen skulle ta allt för lång tid. 
 

 
Bild[8]. Försök till tömning med hjälp av pumpning 
 
Man gjorde då ett omfall och valde istället en annan metod där man väljer att trycka ut 
innehållet i tanken med hjälp av en kompressor. Detta visar sig vara en väldigt lyckad 
metod och man kortar ner tömningstiden avsevärt. 
 

 
Bild [9]. Tömning med hjälp av en kompressor 
 

Tilluft 

Slag till tankbil 

Slang till tankbil 

Tryck med hjälp av 
kompressor 
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Ca 13.12 påbörjas återigen pumpning av den liggande väteperoxidvagnen och redan vid 
14-tiden är den första tankbilen som skall transportera vidare väteperoxiden lastad. 
Under tiden pumpningen pågår har räddningstjänsten 265-1140 plus två man på plats 
för att kunna spä ut ett ev. utsläpp. 
 

 
Bild [10]. Säkerhetsman under läktring. 
 
Arbetet fortlöper nu och man får med jämna mellanrum lyfta tanken lite för att dykröret 
skall nå ner till vätskan. Man lyfter tankarna med hjälp av två stora kranbilar som hyrts 
in från Kranexpressen och Lambertsson. Taravikten på den aktuella tanken är ca 30 ton 
och full med väteperoxid väger den ca 92 ton. 
 

 
Bild [11]. Lyftning av tanken i samband med läktringen. 
 

Ca 18.15 står vagnen upp och man skall tömma ut det sista för att sedan lyfta över den 
på ett annat spår. Ca 18.50 tanken är nu helt tom och lyft till ett annat spår. 
 
Ca 19.40 Räddningstjänsten avslutas.  
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Ledning och Organisation 
Fredagen den 19 mars 
Man strukturerade ganska tidigt en skadeplatsorganisation där AO blev räddningsledare 
och HS skadeplatschef med uppgift att mildra konsekvenserna vid ett eventuellt 
läckage. HR utsågs till sektorchef med uppgift att undersöka om det finns något läckage 
samt att säkra tillgången till vatten framme vid tankvagnarna. Man gick även tidigt över 
på en skadeplatskanal.  
 
Man delar i skadeplatsen i kall- och het zon. Het zon sätts till 5 meter runt den välta 
tankvagnen och här gäller skyddsnivå 2. Kallzon sätts till ca 50 meter och här krävs 
ingen speciell skyddsnivå. 
 
Det upprättas ett bakre ”ledningsstöd” i stabsrummet på station 265-10 00. Det bakre 
ledningsstödet upprättades spontant och bestod av två stycken för dagen tjänstgörande 
brandingenjörer. Det bakre stödet verkade fram till ca 19-tiden på fredagen. 
 
AO i rollen som räddningsledare och JS i rollen som kembefäl taktik, verkade i sina 
roller under hela insatsen. 
 
Lördagen den 20 mars 
AO fortsätter i rollen som räddningsledare. JS fortsätter i sin roll som kembefäl taktik 
och LH går in i rollen som kembefäl teknik.  
 
Kemira sköter läktringen med hjälp av styrkan från Perstorp (1+2) som bidrog med bl.a. 
en säkerhetsman som skulle kunna agera och stoppa ett ev. läckage tillsammans med 
övrig personal. 
 
265-1140 plus två man är på plats under läktringen med uppgift att vattenbejuta ett ev. 
utsläpp. 
 

 
Bild [12]. Skadeplatsorganisation under läktringen och bärgningen. 
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Samverkan 
Under de båda dagarna som insatsen pågick så skedde det en samverkan med att antal 
myndigheter och organisationer. Exempelvis Kemira, Banverket, Polisen, Kristianstads 
kommun, SJ, Perstorps AB, Kranexpressen, Lambertssons Nymölla, Green Cargo, TIB-
Kamber och sjukvåden, TIB-Länsstyrelsen, RCB-Syd, RCB-NV. 

Yttre Stab 
Det Skåne gemensamma ledningsfordonet 269-0080 var på skadeplatsen under en kort 
period. Syftet vara att man skulle använda sig av den som en gemensam ledningsplats 
för samverkande organisationer under läktring och bärgning. Strax efter 269-0080 
anlände till skadeplatsen så fick man besked om att bärgningen inte kommer att 
påbörjas från lördagen.  
I detta läge tog man ganska omgående beslut om att skicka hem 269-0080 igen då man 
inte såg behovet att ha den ute på plats. På lördagen hade man ett möte på station 265-
1000 så man kände inget behov att ha bussen på plats då. 

Ledningsstöd i LC 
I samband med utlarmningen begav sig JN, JS samt MS in i LC för att stötta AO.  
 
Man fick ganska snabbt reda på vilket ämne det rörde sig om och man började läsa in 
sig på ämnet och dess risker och egenskaper. När man fick reda på vilket ämne det rörde 
sig om så förstod man ganska snabbt att det troligen var på väg till Nymölla 
Pappersbruk. 
 
Ca 13.05 kontaktar MS PO(säkerhetschef) på Nymölla, för att höra om tankvagnen är 
på väg till dem eller om den har varit där. Han ringer tillbaka inom några minuter och 
säger att de väntar en leverans med väteperoxid under dagen. MS frågar PO om 
kontaktperson på Kemira och får ett namn. 
 
Ca 13.10 tar man en diskussion med AO ute på plats om han vill ha ut JS som kembefäl 
taktik. JS beger sig ut till skadeplatsen ca 13.15 och befinner sig där under resten av 
dagen. 
 
JN stämmer av med banverkets driftledningscentral så att trafikstopp är gjort. Ganska 
snabbt får man även information om att aktuellt spår inte är elektrifierat. 
 
MS och JN informerar AO tidigt om att han skall koncentrera sig på skadeplatsen t.ex. 
resursbehov, ev. omfall, riskavstånd etc. så sköter bakre ledning alla kontakter med 
inblandade organisationer, beredskap i området mm. 
 
Ca 13.10 MS tar kontakt med Kemira för att informera om händelsen och för att få 
uppgifter om vagnägare, volym, mängd väteperoxid i vagnen, vagnsnummer, tjocklek 
på cisternen etc. 
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Den första kontaktpersonen på Kemira ger ett väldigt skärrat intryck och säger att 
vagnen kan explodera om det kommer in föroreningar i den och att vi inte får gå nära 
den. Enligt de uppgifter som MS och JN har läst in sig på om ämnet så känns detta 
scenario som väldigt osannolikt i detta skede. 
 
JN tar ganska omgående kontakterna mot berörda förvaltningar i kommunen och 
informerar om händelsen. JN skickar även tidigt ut ett pressfax och detta kompletteras 
sedan under eftermiddagen vid ett antal tillfällen. 
 
Fortlöpande under fredagseftermiddagen sköter MS kontakterna med Kemira. MS har 
mycket diskussioner med Kemira om vad man skall göra med tankarna. Målsättningen 
från räddningstjänstens sida var tydlig, tankarna skulle bärgas innan mörkrets inbrott, 
men Kemira var initialt inte särskilt intresserade av att bärga förrän efter helgen. 
 
Parallellt med kontakterna med Kemira har MS kontak med LH och den statliga 
kemresursen i Perstorp, för att höra vad de har för resurser för att hantera händelsen. MS 
frågar även LH om han har någon annan kontaktperson på Kemira som han kan 
rekommendera, då den första kontaktpersonen inte känns tillförlitlig. MS får ett annat 
namn av LH och kontakterna med Kemira blir sedan lite bättre. 
 
Under eftermiddagen informerar CJ kommunledningen om händelsen. 
 
MS och JN har under eftermiddagen även löpande kontakter med TIB på Region Skåne 
och Länsstyrelsen och LKC för att informera dem om läget. 
 
MS beslutar att larma ut den Skåne gemensamma ledningsbussen för att ha den att 
arbeta i under läktringen och bärgningen.  I samband med att man beställer stabsbussen 
till platsen så tar JN kontakt med RCB i NV och SYD, för att informera om händelsen 
och varför vi beställer enbart stabsbussen. 
 
Vid 15.30-tiden får man besked från Kemira som tyder på att man inte har möjlighet att 
påbörja läktring och bärgningen från under lördagen. Skälen Kemira angav var att man 
inte kunde få tag i några rena lastbilar, samt svårt att få tag i chaufförer och 
pumputrustning. 
 
I detta skede börjar man i den bakre ledningen planera och förbereda inför 
morgondagen. Man tar kontakt med de tänkta inblandade aktörerna och informerar om 
att det kommer ske ett möte på station 265-10 00 kl 09.00 på lördag morgon. Mötet 
syftar till att man skall gå igenom vilken roll och ansvarsområde de inblandade 
aktörerna kommer att ha i samband med läktringen och bärgningen.  
 
Det skickas även under eftermiddagen bilder på tankvagnen till Kemira och LH för att 
de skall kunna se vilka kopplingar och ventiler det är på den aktuella vagnen, i syfte att 
kunna förbereda sig inför morgondagen. 
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När AO och JS kommer tillbaks till station 265-1000 så har MS och JN en genomgång 
med dem om vad som har gjorts under dagen och vad som är förberett inför 
morgondagen. 
 
Man har även en genomgång i stabsrummet för pågående skift. Den bakre ledningen 
avvecklas runt 18.30 -19.00 på fredagskvällen och är sen inte verksamma under 
lördagen när läktringen och bärgningen sker. 

Avslutande av räddningsinsats 
När det blir klart att bärgningen inte kommer att ske under fredagen tar AO, JS, MS och 
JN en diskussion om det fortfarande skall ses som räddningstjänst. Man tar beslut om att 
man skall se det som räddningstjänst tills det att man har bärgat tankvagnarna.  
 
Beslutet att fortsätta se det som räddningstjänst motiverar man med: risk för, 
överhängande fara för ny olycka. Räddningstjänsten avslutas sedan kl 19.40 lördagen 
den 20 mars. AO lämnar över till banverket. 

Särskilda risker 
Generellt sett var den största risken under insatsen om personalen skulle få väteperoxid 
på sig, då ämnet är frätande.  
 
Det var även viktigt att inte få in några föroreningar väteperoxidtanken då detta kunde 
leda till en häftig reaktion med värmeutveckling som följd, vilket i sin tur kan leda till 
en kraftig tryckökning i tanken med risk för explosion.  
 
Vid ett eventuellt utsläpp av större mängder väteperoxid till marken skulle detta kunna 
lösa ut eventuella kemikalier som säkerligen finns i banvallen och riskera att föra dess 
vidare ner till grundvattentäkten. 
 
Man får vid ett tillfälle skära av kopplingen mellan den tankvagn som står upp och den 
som ligger för att kunna lyfta den som ligger. Det är ganska stora spänningar på denna 
koppling och man är rädd att den kan flyga iväg och skada en tank eller personal när 
man skär av den. AO klassar även detta som ett ”Hetarbete”. 
 
Även lyftet av tankarna var ett riskmoment då man skulle kunna tappa tankarna, med ett 
utsläpp tillföljd. 
. 
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6. Utvärdering och förslag på förbättringsåtgärder 

Utlarmning 
Erfarenheter 
När man samlas vid larmbordet i samband med utlarmningen sker en diskussionen om 
vilket ämne det kan röra sig om, vilken skyddsnivå man initialt skall klä sig i, till största 
delen mellan HS och HR. AO hamnar här lite utanför denna diskussion och anger att 
han inte hade riktigt koll på om t.ex. kemdräkterna var med, vilken körväg man skulle 
ta, vindriktning eller om jordningsutrustningen var med. 
 
Man väljer att inte klä andra grupp i kemdräkter på stationen utan tar dräkterna med för 
att kunna klä sig när man kommit fram. Generellt tror jag att det är bättre att ta med 
dräkterna och klä sig på plats om behovet visar sig finnas. I detta fall visste man inte 
heller vilket ämne det rörde sig om när man lämnade vagnhallen. Hade man gjort 
annorlunda om man vetat vilket ämne det rörde sig om? 
  
MS, JN och JS informerar AO om att de går in i LC och finns där som ett bakre stöd.  
Bra agerat av dem. Många gånger är man som RL i behov av ett bakre stöd, framför allt 
i inledningsfasen av en händelse då man ofta är ganska hårt belastad ute på 
skadeplatsen.  
 
Förslag på förbättringsåtgärder 
Betydelsefullt att samtliga befäl har som rutin att prata sig samman vid larmbordet 
innan man lämnar station 265-10 00, så att man har koll på t.ex. vilket fordonståg och 
utrustning som skall med. Viktigt att man påminner varandra så att man inte glömmer 
något annat väsentligt t.ex. vindriktning, körväg, vem som stämmer av så att trafikstopp 
och räddningsfrånkoppling görs. Gör detta till en rutin vid samtliga larm. 

Framkörning 
Erfarenheter 
Man väljer att inte köra med blåljus och sirener under framkörningen till skadeplatsen. 
Detta avviker från hur vi normalt åker på larm. 
 
Under framkörningen får man info om vilket ämne det rör sig om.  HR tar då reda på de 
största riskerna och riskavståndet med hjälp av farligtgods pärmarna och går sedan ut 
med denna information på radion till samtliga bilar. Mycket bra agerat av HR, då får 
samtliga i fordonståget kort info om vad som väntar och hinner förbereda sig lite under 
resan fram. 
 
Det är så gott som omöjligt för 265-11 80 att söka information i RIB:n eller farligt 
godspärmarna under framkörningen. Det 265-1180 kan göra under framkörningen är att 
söka information via LC. 
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Förslag på förbättringsåtgärder 
Påkalla alltid fri väg när vi åker på larm om inget annat är bestämt.  
 
Försök att gör det till en rutin att befälet på andra bilen söker viktig information under 
framkörning, då kan befälet i första bilen koncentrera sig på körväg, initiala order etc.  

Insats – (fredagen den 19 mars) 
Erfarenheter 
AO fick snabbt info om att han skulle fokusera på arbetet ute på skadeplatsen, så jobbar 
MS och JN med kontakter runt om kring i bakre ledning. Bra att vi stöttar RL ute på 
plats när vi har personal i ”huset”.  
 
Tidigt får AO ut JS som stöd i form av kembefäl taktik. AO upplever detta som mycket 
positivt och avlastande. Bra att vi utnyttjar de personer inom vår organisation som har 
lite extra kompetens, som i detta fall om kemolyckor. 
 
Man spärrar initialt av ett ganska stort område runt tankarna, det är även trafikstopp för 
all tågtransport till och från Kristianstad C. Vattentornsvägen förbi postens parkering är 
också avstängd. När man läst in sig på ämnet och dess risker häver man ganska snabbt 
trafikstoppet och minskar omfattningen på avspärrningarna. Bra att man efterhand 
anpassar riskområdet till riskerna med ämnet, så att samhället påverkas så lite som 
möjligt. 
 
När man konstaterat att inget läckage förelåg från någon av vagnarna, blev insatsen ute 
på skadeplatsen ganska tidigt statisk och det mesta arbetet skedde sedan under 
fredagseftermiddagen i den bakre ledningen inne i LC.  
 
Behövdes då all den personal som var ute på skadeplatsen under hela 
fredagseftermiddagen, eller kunde man behållit 265-1140 med två man på platsen och 
skickat hem resten av styrkorna. 
 
När Kemira informerar om att de inte har möjlighet att bärga från under lördagen så tar 
man en diskussion om hur man skall lösa natten dvs. är det räddningstjänst eller inte. 
Som tankvagnen låg så droppade det bara lite från en ventil, men diskussionen man 
hade på plats handlade om vad händer om ventilen släpper.  
 
AO tog beslut om att det skulle ses som räddningstjänst då det fanns en överhängande 
fara för en ny olycka, dvs. om ventilen skulle släppa. 
 
När AO och JS är tillbaka på stationen så har man en genomgång med MS och JN för 
att stämma av och sammanfatta vad som har hänt under dagen och vad som är planerat 
inför morgondagen. Man har sedan en genomgång för pågående skift och informerar om 
vad som gjorts under dagen och vad som är planerat inför natten och morgondagen. Bra 
att man sammanfattar dagen och förbereder sig inför morgondagen samt att pågående 
skift blir väl insatt i händelsen. 
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Funderingar 
När man konstaterade att det inte förelåg något läckage och läget på skadeplatsen var 
statiskt, är det då Räddningstjänst eller inte? Om man tittar på de fyra kriterierna för 
räddningstjänst så kan det sista kriteriet kanske diskuteras dvs. omständigheterna i 
övrigt. Skulle Kemira själva kunnat hantera denna händelse.  
 
OPA var på plats under hela natten och väktare bevakade området, hade vi kunnat utgå 
från station 265-1000 istället för att vara på plats. Vid konstaterat läckage kunde vi 
blivit kontaktade av antingen OPA eller väktaren. 
 
Samtidigt kan vi på räddningstjänsten motivera att vi inte gör något då det ligger en vält 
tågvagn med väteperoxid inne i centrala delarna av Kristianstad! 
 
Hur hade vi löst det bakre stödet om händelsen inträffat efter 17.00 eller på helgen? 

Insats – (lördagen den 20 mars) 
Erfarenheter 
Bra med ett samverkansmöte på lördags morgonen där man samlade alla som skulle 
vara inblandade på ett eller annat sätt under läktringen och bärgningen. Syftet med 
mötet var att tydliggöra roller och ansvarsområden under läktringen och bärgningen. 
Bra att man reder ut förhållandena innan man sätter igång med arbetet så att det inte blir 
oklarheter ute på skadeplatsen under arbetets gång. 
 
Inriktningen var att, tanken skulle tömmas innan man lyfter den, vid läckage spä ut med 
minimalt med vatten och det är räddningstjänst tills det att tanken är tömd och står upp. 
Den inriktningen man väljer är bra, det gäller att minimera riskerna i samband med 
lyftet av vagnen. 
 
Man gör omslag i metodval för läktringen och det visar sig vara lyckat. Man har initialt 
en prognos på 15-24 timmar med den metod man väljer först(pumpa ut innehållet). När 
man inte kan få tillräckligt med tilluft in i tanken för att använda denna metod väljer 
man istället att försöka trycka ut innehållet med hjälp av en kompressor. Detta visar sig 
vara lyckat då man tömmer tanken på knappt 6 timmar.  
 
LH upplevdes som ett bra stöd i sin roll som kembefäl teknik och JS som kembefäl 
taktik. 
 
Man har en kontinuerlig diskussion under dagen vad det gäller teknik, taktik och 
säkerhet. Det upplevs som om alla aktörerna på plats är delaktiga i dessa diskussioner. 
Viktigt att beakta säkerheten under hela arbetet. 
 
Bra att AO och JS verkade i sina roller under hela insatsen. Man är då väl insatt i 
händelsen och man har skapat personliga kontakter med samverkanspartner ute på 
skadeplatsen. 
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Funderingar 
Frågan är om läktringen och bärgningen hade gått lika bra om man forcerat fram den 
redan under fredagseftermiddagen utan det förberedande mötet, jag tror inte det. 

Bakre ledning 
Erfarenheter 
Bra initiativ av MS, JN och JS att bege sig in till LC för att stötta AO. Man Informerar 
ganska omgående AO att han kan koncentrera sig på det som händer ute på skadeplatsen 
så tar den bakre ledningen allt det andra.  
 
Den initiala kontaktpersonen på Kemira gav ett väldigt skärrat intryck. Under 
eftermiddagen får man sen en annan kontaktperson på Kemira och samverkan blir då 
lite bättre.  
Det är viktigt att man omgående hittar rätt person i organisationen, med rätt kompetens 
och som även har mandat att ta beslut.  
 
Kemira var initialt inte särskilt villiga att bärga tanken förrän efter helgen. MS står dock 
på sig initialt och är tydlig med vår inriktning, tanken skall läktras och bärgas under 
dagen. Man tycker att Kemira borde vara mer intresserade av att hjälpa till, men så var 
inte fallet. 
 
MS sköter till största delen kontakten med Kemira och Perstorp under fredagen. Bra att 
en person till största delen har dessa kontakter. Jag tror det är viktigt att man har så få 
kontaktvägar som möjligt, för att undvika att man pratar om varandra. 
 
Man borde väntat med att larma ut det Skåne gemensamma ledningsfordonet tills man 
fått beskedet från Kemira. Bra att man informerade de andra RCB:erna varför man 
endast har larmat ut ledningsfordonet och inte även ett ”Team”. 
 
När Kemira informerar om att de inte har möjlighet att utföra läktringen från under 
lördagen så börjar MS och JN genast att förbereda inför morgondagen. Bra att man 
direkt gör omfall och tänker på kommande dag. 
 
När man fick besked om att det inte blev någon läktring under fredagen, kontaktade MS 
och JN alla tänkbara samverkansaktörer och informerade dem om att det kommer att 
ske ett samverkansmöte på lördags morgonen. Mycket bra initiativ, då får man 
möjlighet att prata sig samman och reda ut eventuella oklarheter innan man sätter igång 
arbetet.  
 
Generellt blir det väldigt mycket kontakter till och från olika myndigheter och 
organisationer angående händelsen, bra att man skötte merparten av dessa i bakre 
ledningen. Skönt för AO att slippa alla dessa kontakter ute på skadeplatsen. 
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Bra att JN kontinuerligt informerar larmoperatörerna om vad som händer så att de är 
uppdaterade på läget.  
Man kör en genomgång för pågående skift så att de är insatta i läget när deras pass 
börjar. Viktigt att de får information om riskerna med ämnet och vad som är gjort och 
vad som är planerat inför morgondagen. 
 
Förslag på förbättringsåtgärder 
Man borde kanske knutit till sig en larmoperatör för att sköta loggningen. Nu fick man 
logga i efterhand. 

Samverkan 
Erfarenheter 
Under fredagen har man återkommande kontakter med Kemira. Initialt i dessa kontakter 
får man nog inte tag i ”rätt person” med rätt mandat och man får information om t.ex. 
att risken finns att tanken skall explodera.  
 
Kemira var inte särskilt intresserat av att få till en snabb läktring och bärgning. Man 
anger att man har svårt att ordna fram chaufförer och rena tankbilar som skall 
transportera vidare väteperoxiden, men efter lite påtryckningar så ordnar man detta till 
lördagen. 
 
Olika kontaktpersoner på Kemira, oklart vem som egentligen har mandat att ta beslut. 
Man upplevde att olika aktörer skyllde på varandra om vem som skulle göra vad. 
 
Här gäller det att vi är tydliga och står på oss, viket MS också gjorde. Bra av MS att 
också undersöka om någon annan kunde utföra jobbet, detta satte lite ”press” på 
Kemiras organisation. 
 
Mycket bra initiativ av MS och JN att kalla till lördagsmorgonens samverkansmöte. 
Viktigt att man reder ut arbetsuppgifter och ansvarsförhållandena innan man påbörjar 
insatsen. 
 
Samverkan med övriga aktörer fungerade utan några större problem. 
 

7. Erfarenhetsspridning 
Rapporten skall redovisas för samtlig operativ personal på station 265-10 00.  
 
Rapporten skal även spridas till övriga deltidsstationer i Kristianstads Kommun. 
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Bilaga 1. Fysikaliska och Kemiska data för Väteperoxid UN-2014 
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Bilaga 2. Initial information och Riskfaktorer för Väteperoxid UN-2014 
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