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Insatsutvärdering av insats vid kemkaliehändelse Anderstorp 2012-11-26 
 

 

Bakgrund 

Lagstiftning  

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kap 3 § 10 ska kommunen ”se till att olyckan 

undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 

insatsen har genomförts”. 

 

Uppdrag och avgränsning 

Undertecknad fått i uppdrag av räddningschefen för räddningstjänsten Gislaved – Gnosjös 

undersöka hur räddningsinsatsen genomförts för att räddningstjänsten kunna dra lärdomar av 

insatsen. 

Då ett flertal andra organisationer arbetar med att klarlägga orsakerna till olyckan och 

olycksförloppet ingår detta inte i uppdraget. 

 

Metod 

Undersökningen bygger på intervjuer med personal från de berörda företagen, 

Räddningstjänsten, ambulanssjukvården och polismyndigheten. Den bygger även på 

SOSAlarms utlarmningsrapport, insatsrapporter från insatta räddningstjänster, nedtecknade 

insatsbeskrivningar/dagboksanteckningar samt reportage från media. 

Ett ytterligare antal myndigheter och organisationer har erbjudits att delta med sina 

erfarenheter och reflexioner, men valt att inte delta. 

 

Teknisk kunskap om aktuella kemikalier 

Salpetersyra är en starkt frätande syra med kemisk beteckning HNO3. Salpetersyra är så stark 

att varm sådan till och med löser ädla metaller, såsom koppar och silver. Vid reaktion med 

oädla metaller och organiskt material bildas nitrösa gaser. 

Nitrösa gaser är föreningar mellan kväve och syre. Gaserna har en mycket karaktäristisk 

orange/brun färg. 

Inandning av nitrösa gaser kan ge andningsbesvär. I högre koncentrationer kan inandning av 

nitrösa gaser ge toxiskt lungödem. Detta kan uppstå efter upp till 48 timmar efter inandning. 

När nitrösa gaser löses i vatten bildas bland annat salpetersyra och salpetersyrlighet. 

 

Organisatorisk kunskap om aktuella blåljusmyndigheter 

Räddningstjänsten 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten (eg kommunen) ansvara för insats 

vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 
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människor, egendom eller miljön. De huvudsakliga arbetsuppgifterna vid en sådan här 

räddningsinsats kan vara: 

 

- Indikering av kemikalie 

- Invallning av kemikalie 

- Neutralisation av kemikalie 

- Förhindra utflöde av kemikalie 

- Uppsamling av kemikalie 

 

Räddningstjänstens högsta beslutsfattare på plats benämns räddningsledare. Vid denna 

händelse är det insatsledaren som utgår från brandstationen i Gislaved som är 

räddningsledare. 

 

 

Polismyndigheten 

Med utgångspunkt från Polislagen och Lagen om skydd mot olyckor deltar polismyndigheten 

vid en räddningsinsats. De huvudsakliga arbetsuppgifterna vid en sådan här räddningsinsats 

kan vara: 

 

- Avspärrning av skadeplats gentemot allmänheten 

- Trafikreglering 

- Utrymning av personer som kan drabbas av olyckan 

- Bevakning av avspärrat/utrymt område 

- Utredande av brott 

 

Polismyndighetens högsta beslutsfattare på plats benämns polisinsatschef. 

 

 

Sjukvården 

Med utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdslagen deltar Sjukvården vid en räddningsinsats. 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna vid en sådan här räddningsinsats kan vara: 

 

- Omhänderta skadade 

- Transportera skadade till vård 

 

Sjukvårdens högsta beslutsfattare på plats delas av medicinskt ansvarig och sjukvårdsledare. 

Vid en räddningsinsats är det sjukvårdsledaren som samverkar med de andra 

organisationerna. 

 

Då polismyndighetens och sjukvårdens arbetsuppgifter är avhängiga räddningstjänstens 

arbetsuppgifter har räddningstjänsten i inledningen av insatsen. Allteftersom inriktningen på 

räddningsarbetet fortskrider kan ledningsinitiativet av insatsen flyttas till någon av de andra 

blåljusmyndigheterna. 
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Händelsen i enkel dagbok 
Händelserna beskrivs nedan utan någon tidsstämpling eftersom endast polismyndigheten och 

till viss del SOSAlarms dokumentation är tidssatt. De automatgenererade framkomsttiderna i 

SOSAlarms rapport för räddningstjänsten verkar inte stämma överens med skeendet och har 

därför utelämnats. 

 

Skeende före larm 

Vid ytbehandlingsindustrin i Anderstorp skulle man pumpa bort ca 5m
3
 salpetersyra från ett 

bad. Till detta hade man kontaktat en firma som åkte dit med ett transportfordon. 

Cirka tio minuter efter att övertankningen var slutförd upptäckte man att man fått en kemisk 

reaktion i fordonets tank. Denna kemiska reaktion gav en tryckstegring i tanken. 

Företaget kontaktade sin kemleverantörs beredskapskontor och fick besked om att man skulle 

tömma tanken. Man fick också lugnande besked om eventuella konsekvenser. Man förberedde 

överpumpning från fordonstanken till 1000 liters plastkärl. Man tätade också brunnarna i 

området med så kallade tättingar. 

Företaget gjorde bedömningen att tryckstegringen skulle kunna medföra att säkerhetsventilen 

till fordonets tank skulle kunna lösa, vilket den gör vid 15 bars tryck. I ett sådant fall skulle 

man få en okontrollerad gasavgivning från tanken. Man var också på det klara med att det 

bildades nitrösa gaser i tanken. Därför bestämde man sig för att släppa ut den bildade gasen 

kontrollerat samtidigt som man hämtade utrustning för överpumpningen från Värnamo. Under 

denna tid lättade man 4-5 gånger på trycket. Det tog ca en halv timme att genomföra 

överpumpningen till 1000 liters kärlen. 

Personalen på en intilliggande industri blev orolig när man såg gasmolnet från tanken och 

undrade om man inte skulle larma räddningstjänsten. Personalen på ytbehandlingsindustrin 

svarade lugnande att man ansåg sig ha förhållandena under kontroll. 

Någon från grannindustrin larmar räddningstjänsten via 112 kl 10:00. 

 

Inkommande larm och utryckning 

Genom att den blivande räddningsledaren har möjlighet att lyssna på inkommande 112-samtal 

fick han klart för sig att det var en kemikaliehändelse med syra och ett gasmoln. Detta 

meddelade han också muntligt till brandgruppen. Brandstyrkan får intrycket av att det är ett 

utflöde av syra med påföljande gasavgivning. 

Uppringaren har inte information om det finns några drabbade människor.  

Även ambulanspersonalen fick tidigt klart för sig att det vara salpetersyra och ett gasmoln. 

 

Utifrån larmplanen genererar händelsen inledningsvis ett så kallat nivå 10 larm, vilket dels 

innebär de fem man som finns på brandstationen i Gislaved och dels de två deltidsbrandmän 

som är knutna till brandstationen i Gislaved. 

Larmplanen innefattar även ambulans och polis. 

Polisen beordrar ett flertal polispatruller till platsen direkt när larmet inkommer till dem. 

Polisiär insatschef utses och denne åker från Höglandet. Kort därefter larmas stabsstöd från 

polisstationen i Värnamo. 

De två ambulanser som är stationerade på brandstationen i Gislaved larmas också. Båda 

ambulanserna finns inne på brandstationen i Gislaved när larmet går. 

Larmbeskedet anger inte vilken industri det gäller, men då kollegor på brandstationen känner 

till industrierna i området enas man muntligt på brandstationen om ett troligt företag. Det 

finns också tankar om att en av kollegorna, som inte är i utryckningstjänst, men som har 

kännedom om den troliga industrin följer med den blivande räddningsledaren som stöd, detta 

realiseras inte. 
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Det inkommande larmet ger inte heller någon information om någon är skadad eller ens 

drabbad. 

Före utryckning ger den blivande räddningsledaren en förberedande order till brandstyrkan i 

Gislaved om att klä två rökdykare för att kunna livrädda eventuellt drabbade. Denna 

inriktning når också ambulanspersonalen innan de lämnar brandstationen. 

Med hänsyn till att det är en händelse med kemikalier tar ambulanspersonalen med sig sina 

kemdräkter. Enligt rutinerna är det brandpersonalen som ska ta med dem. 

Händelsen tilldelas talgruppen ”RAPS 7”. 

Brandstyrkan åker med ledningsfordon, Räddningsenhet och depåfordon. De två utlarmade 

ambulanserna åker efter brandbilarna. När räddningsledaren kvitterar larmet begär han 

kemresurs från Värnamo. Då höjer SOS-operatören larmet till nivå 20, vilket enligt larmplan 

innebär ytterligare en vattenenhet (Reftele) och ledningsenheter (Brandingenjör i Beredskap 

och stabsstöd), som i detta fall åker från Värnamo . 

Av anledning som inte gått att utröna larmas inte deltidsbrandmännen i Gislaved ut.  

 

Skeende under räddningstjänstens framkörning 

Personal från företaget ringde en kontaktperson på Räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö och 

meddelade att det skett en kemisk reaktion, att de höll på att tömma tankbilen och att de 

kontrollerat släppte ut nitrösa gaser. Han fick besked att räddningstjänsten var larmad och på 

väg. 

Vid framkörningen konstaterar insatsledaren utifrån några flaggor att vindriktningen är 

relativt stadig sydlig vind. Insatsledaren meddelar då på talgruppen ”Med hänsyn till 

eventuella nitrösa gaser och vindriktningen, så kommer vi från rätt håll från v27 mot 

motorbanan”. 

När brandstyrkorna och ambulanserna svänger in på Nennesmovägen görs en spontan halvhalt 

genom att man på talgruppen säger ”Här stannar vi”. Därefter åker brandbilarna vidare mot 

adressen, medan de två ambulanserna stannar kvar. 

Med hänsyn till ambulansens framkomstrapport bör detta ha skett ca kl 10:07. 

 Här sker ingen kommunikation mellan räddningstjänsten och ambulansen. 

 

Under framkörningen var det mycket färdbeskrivningsdiskussion på talgruppen. Detta 

medförde bland annat att polisen valde att sköta sin kommunikation på en egen insatstalgrupp. 

Belastning på talgruppen gjorde också att räddningsledaren inte kunde nås. Det var också 

svårt att nå honom per telefon. Efter många försök lyckades brandingenjör i beredskap nå 

insatsledaren och de diskuterade om vilket stöd insatsledaren kände sig behöva. De enades om 

att brandingenjör i beredskap skulle åka direkt till platsen för att stödja räddningsledaren där. 

Under framkörningen var det oklart för vissa om vilken kemikalie det var och på talgruppen 

sades det både saltsyra och salpetersyra. 

Efter att ha stått ensamma på halvhalten bestämmer ambulanspersonalen sig att för att köra 

vidare, så de åker åt det hållet räddningstjänstens fordon åkt. 

 

Framkomst räddningstjänstens första enheter 

När räddningsledaren kommer fram vid korsningen Terassvägen – Nennesmovägen ser han 

inledningsvis inget gasmoln, däremot en person som eldar ris (eldningen är föranmäld till 

räddningstjänsten). 

Efter en kort stund ser han en av de kontrollerade tryckavlastningarna. Gasmolnet når upp 

över trädhöjd och skingras sedan. Detta ges i en frammerapport kl 10:10. 

Molnet driver västerut mot Nennesmovägen. Räddningsledaren väljer då att spärra av 

Nennesmovägen med sitt fordon ca 300 meter söder om korset med Terassvägen. Han ropar 
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också till de andra brandfordonen att spärra av Nennesmovägen på andra sidan korsningen 

mot Terassvägen. 

Räddningsledaren försöker göra en bedömning av hur många som kan vara drabbade och 

vilket riskområde som kan vara aktuellt. I detta läge konstaterar man en fladdrande 

vindriktning. 

Samtidigt ser både ambulanspersonalen och resten av brandstyrkan gasmolnet när de är i 

korsningen mot Terassvägen. Brandfordonen stannar där och möts av folk från andra 

industrier som undrar vad som pågår. De får meddelade att de ska hålla sig inomhus. 

Räddningsledaren meddelar via talgruppen ”Brytpunkt vid Mattssons”. Dock har han en 

annan industri som ligger närmre larmadressen i tankarna.  Adressen för den angivna 

brytpunkten är en okänd adress för många av de utlarmade enheterna. 

Räddningsledaren försöker rekognosera på distans, men ser inget eftersom gasmolnet 

skingrats. Han beger sig till resten av brandstyrkan och beordrar fram två rökdykare för att ta 

reda på förhållandena på platsen. 

Under tiden åker ambulanserna fram till räddningsledarens fordon i tanke att etablera kontakt 

med räddningsledaren. Normalt fungerar räddningsledarens fordon som ledningsplats om 

inget annat anges. I detta läge utsågs inte någon ledningsplats. 

Ambulanspersonalen får inte kontakt med räddningsledaren för avstämning av läget. 

Ambulanspersonalen ringde giftinformationscentralen som angav risk för toxiskt lungödem 

med 48 timmars fördröjning. Med hänsyn till det, det stora molnet och risk för stort antal 

drabbade (mer än fem) valde de att klassa händelsen som ”Misstänkt allvarlig händelse”. 

Detta innebär bland annat att Landstingets tjänsteman i beredskap larmas. I detta läge är det 

något oklart vem i ambulanspersonalen som ska ikläda sig rollen som sjukvårdsledare. Efter 

lite diskussion enas man. 

 

Skeende efter räddningstjänstens framkomst 

När räddningstjänsten anlänt kontaktade företaget återigen sin leverantörs beredskapskontor 

återigen och fick besked om vilket farligt gods kort som var aktuellt. Man tog också fram sitt 

produktblad på kemikalien. 

De två rökdykarna som gick mot företaget mötte där representant från företagsledningen som 

önskade tala med räddningsledaren. Rökdykarna bedömde läget som lugnt och att personalen 

på företaget verkar veta vad de gör. Informationen förmedlades till räddningsledaren. 

Styrkeledaren meddelar kl 10:15 SOSAlarm att läget är lugnt och under kontroll. 

I detta tidsspann föreslår styrkeledaren att man ska sköta insatssambandet på en annan 

talgrupp. Här sker en förväxling, så räddningsledaren uppfattar att man ska sköta sambandet 

på analog radio. Detta förmedlas inte vidare till samverkande enheter. 

Under tiden försöker räddningsledaren stämma av med rökdykarna, men tycker sig inte få 

någon tydligt bild av läget och känner inte att det han hör stämmer med det han ser. 

För att kunna besluta om den fortsatta insatsen beger han sig därför gående, tillsammans med 

styrkeledaren, uppåt mot företaget. Under denna förflyttning kommer en ny avlastning och de 

båda konstaterar att de inte står bra där de står. Då tar de sig upp på vindsidan om företaget 

där de sammanträffar med företagsledningen. I detta skede håller man på att pumpa över 

syran och är nästan klara. Det görs någon ytterligare tryckavlastning. 

Ambulanspersonalen visste inte mycket och kände inte att de fick tillräcklig information av 

räddningsledaren. Bland annat frågade de om hur många som var drabbade för att sjukvården 

skulle kunna förbereda den eventuellt fortsatta vården. De fick svar att det inte var någon 

drabbad. De kände att det inte var rimligt. 

Med hänsyn till risken för stort antal drabbade, de nitrösa gasernas fördröjda effekt och risken 

för att bli anmälda för felaktig vård beställde sjukvårdsledaren en buss för sjukvårdstransport.  
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Räddningsledaren får besked om att både polisen och sjukvården förbereder sig för en stor 

insats. 

När räddningsledaren sammanträffar med företagets representant ges räddningstjänstens 

inriktningsbeslut att det inte finns behov av räddningsinsats utan räddningstjänsten ska endast 

övervaka företagets arbete och kunna agera vid problem. Bedömningen är att företaget har 

kunskap för att kunna hantera detta själva. 

Under tiden anländer allt fler resurser till brytpunkten. Noterbart är att styrkan från Reftele 

kommer via Nennesmovägen och passerar räddningsledarens bil. 

Brandingenjör i beredskap utses till räddningsledarens mediakontakt. 

Kl 10:29 rapporterar räddningsledaren att det är fråga om ett begränsat utsläpp och att läget 

under kontroll. Det är osäkert vilket sambandsmedia som används. Vid denna tidpunkt finns 

första anteckning om vilket företag det är frågan om. 

Den som åker som stadsstöd från Värnamo tolkar detta som att det dock fanns sådana 

osäkerheter att insatsen skulle fortsätta. Åtminstone att de utlarmade resurserna kunde 

behövas. 

 

Kl 10:34 kontaktar sjukvårdsledaren SOS om att beställa en buss för transport av drabbade 

personer. 

 

Vid kl 10:40 beslutar polismyndigheten att händelsen ska klassas som ”särskild händelse” och 

ska då ledas i särskild ordning. Detta med hänsyn till att polisinsatsen kan bli komplex med 

bland annat utrymning, registrering och brottsutredning som arbetsuppgifter. Risken för egen 

personal påverkar också detta beslutet. 

 

Kl 10:45 rapporteras att tanken är tömd och att man fyller den med avjoniserat vatten. 

När stabsstödet från Värnamo frammerapporterade sig vid brytpunkten, får han order att 

avvakta på halvhalten tillsammans med övriga utlarmade enheter. 

Cirka en timme efter larm är representanter för polis, ambulans, företaget och 

räddningstjänsten på den formerade ledningsplatsen invid grinden till företaget. Då enades 

man om en gemensam lägesbild. 

Räddningsledarens mediakontakt enas med sjukvårdsledaren om gemensamt uttalande och om 

vilka frågor som ska hänvisas till sjukvården. 

Ungefär kl 11:05 var överpumpningen klar och diskussion fördes kring avtransport av 

företagets personal. 

När insatsen avslutats samlar man företagets personal i företagets lunchrum. 

Ambulanspersonalen informerade om eventuella symptom och erbjuder personalen 

möjligheten att åka till Värnamo sjukhus för kontroll. 

Kl 11:18 meddelar polisinsatschefen sin bakre ledning om att det inte finns några skadade, 

men att sjukvården kommer att avtransportera elva personer till Värnamo sjukhus för kontroll. 

Därefter bedömer polisen att det inte finns behov av att leda deras insats i särskild ordning 

och denna avvecklas. 

I och med att lastbilschauffören är en av de som önskar åka till Värnamo sjukhus och polisen 

genomför inledande förhör med honom, drar avfärden med bussen ut på tiden. 

Kl 11:30 meddelar räddningsledaren att det akuta skedet är avslutat och att den kemiska 

processen avstannat. Halvhalten avvecklas och enheterna där återgår till sina respektive 

stationer. 

Under arbetet kom ett reportageteam från Sveriges Television gåendes. 

Efter att räddningstjänstens insats avslutats var polispersonal runt på de olika 

grannindustrierna och informerade om vad som skett innan de kl 14:12 lämnar området. 
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Totalt avtransporterades tolv personer till Värnamo sjukhus med bussen. Två personer åkte på 

egen hand. Tre tog sig in senare. Av dessa blev nio inlagda över natten för observation. 

 

 

Diskussion 

Inledningsvis kan man visserligen konstatera att händelsen inte blev så allvarlig som 

befarades, men samtidigt bör man reflektera över hur lite som behövts för att få en avsevärd 

förändring av scenariot. Exempel härpå är en hastig vindkantring, problem vid 

övertankningen. 

Möjligheten för den blivande räddningsledaren att följa inkommande 112-samtal är mycket 

värdefullt. Dock är det viktigt att den detaljinformation som framkommer sprids till övriga 

utlarmade enheter inom såväl egen som andra berörda organisationer. 

Genom att larmet inte kommer från den drabbade industrin, förblir den exakta adressen 

okänd. I och med detta åtgår mycket plats på talgruppen till färdbeskrivning. Samtidigt så vet 

första styrkan var det är och behöver inte förmedla detta på så sätt att det sprids till andra 

utlarmade enheter. 

Här fyller den nu genomförda rutinen med ”totalinformation” en stor funktion. 

En N10-utlarmning består per definition som lägst av två räddningsenheter och en 

ledningsenhet, vilket motsvarar minst åtta man. Eftersom en insats mot ett kemikalieutflöde är 

förhållandevis personalkrävande bör en N10-utlarmning avseende kemikalieolycka i Gislaved 

- Anderstorp innehålla mer än de sju man hel- och deltidsstyrkan i Gislaved – Anderstorp 

består av.  Att deltidsbrandmännen i Gislaved – Anderstorp dessutom inte fick larmet får 

anses som anmärkningsvärt. Detta skulle kunnat försena en effektiv räddningsinsats. 

Reftelestyrkan larmades som vattenenhet. Deras primärfordon är inte att anse som 

vattenenhet. De skulle kunna åkt med sitt sekundära fordon. Men det fick de inte information 

om och gjorde därför inte det. Utifrån detta bör en annan styrka som har mer vatten än 

Refteles primärfordon ingå i larmplanen. 

Det var bra att personal från företaget kontaktade räddningstjänsten för att informera om vad 

som skett, men det är inte bra att de kontaktar räddningstjänstens kontorspersonal i samband 

med en pågående händelse. Det är bättre de kontaktar SOSAlarm via 112 eftersom deras 

information då direkt kan nå utlarmade enheter. 

Det gemensamma kommunikationssystemet RAKEL innebär stora fördelar genom att berörda 

organisationer snabbt kan dela information mellan varandra. Dock innebär det också att det 

kan vara många enheter som ska samsas i etern. Vid denna händelse var det mycket 

färdbeskrivningsdiskussioner på den gemensamma talgruppen, vilket medförde bland annat 

att viktig information drunknade i flödet. Detta kunde ha fått allvarliga konsekvenser med 

hänsyn till hur gasmolnet drivit. Direkta framkörningsdiskussioner enheter emellan bör ske på 

annan talgrupp än den gemensamma talgruppen. Likaså bör man nyttja insatstalgrupp för 

sambandet på skadeplatsen. Visserligen är ingen insats lik den andra, men det hade underlättat 

om det fanns en övergripande sambandsplan. 

Vid en sådan här händelse är det av största vikt att ange en brytpunkt/halvhalt, som också 

gjordes här. Dock behöver adressen till den vara känd eller lätt att hitta till. 

Under insatsen uttalades det olika kemikalier. Detta skapade mycket osäkerhet. Hade man 

däremot haft en grundläggande kemikunskap såsom att salpetersyra, men inte saltsyra, kan ge 

nitrösa gaser så hade mycket samtal undvikits. Man visste ju de facto att det var ett gasmoln 

med nitrösa gaser. 

De kontrollerade utsläppen av nitrösa gaser skapade en dynamisk lägesbild. Samtidigt är det 

förvillande att se ett så stort gasmoln utan att någon är direkt skadad. Att dessutom endast se 

molnet utan att se källan är problematiskt ur ett ledningsperspektiv.  Detta uttryckte bland 
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annat ambulanspersonalen som inte tyckte sig få någon användbar information från 

räddningsledaren. Om detta beror på att det inte sker någon kommunikation eller att det inte 

fanns någon relevant information att ge är osäkert. 

Majoriteten av räddningstjänstens insatser är sådana att räddningsledningen också ser vad som 

sker på olycksplatsen. Därför kan det vara svårt att ställa om för ledning på distans, vilket 

hade behövts här. 

Att dessutom anlända först till skadeplatsen och behöva göra omedelbara åtgärder som att 

spärra av vägen begränsar möjligheten till att få/ta ett helhetsperspektiv för ledningen av 

händelsen inledningsvis. 

På grund av ovanstående utsågs inte någon tydlig ledningsplats, vilket medförde att 

organisationerna inte samlades och därigenom kunde enas om en gemensam lägesbild. Detta 

medförde att polisen och ambulanssjukvården planerade utifrån den ursprungliga 

informationen som tydde på ett allvarligt scenario med flertal drabbade och stort 

skadeområde. 

En gemensam lägesbild hade också gjort att avspärrningarna hade fungerat bättre, 

ledningsbesluten (såsom skyddsnivå) hade synkroniserats. Organisationernas ledningar hade 

också kunna stödja varandra i varandras arbetsuppgifter, exempelvis hade 

ambulanspersonalens information från giftinformationscentralen kunnat spridas vidare. Denna 

samverkan skedde först när insatsen i princip var över. 

Det var bra att företaget kunde kontakta sin beredskapsorganisation. Dock verkar det som att 

företaget och sjukvården hade olika information om hur farliga de nitrösa gaserna är. 

Inriktningsbeslutet att låta företaget fortsatt ha ansvaret för överpumpningsarbetet arbeta var 

bra, dock borde personalen som pumpade över syran haft skydd mot stänk. Det bästa hade 

varit att brandpersonalen som hade klädsel med hög skyddsnivå skött det praktiska arbetet. 

I SOSAlarms rapport finns ett flertal lägesbeskrivningar, bland annat företagsnamnet. Det är 

oklart varför dessa inte nått de samverkande organisationerna. Bland annat växlar polisen upp 

samtidigt som räddningsledaren lämnar ett lugnande besked. 

Detta hade givetvis undvikits med en gemensam ledningsplats. 

En samverkan kring massmediakontakterna mellan räddningsledaren och sjukvårdsledaren 

kom till stånd och det var bra. 

Att polispersonalen efteråt informerade kringliggande industrier uppfattades som mycket 

positivt. 

Även om händelsen inte blev speciellt allvarlig så är medförde den ett intressant 

skadepanorama: Elva anmälde inledningsvis att de vill åka med bussen, tolv åkte med. 

Slutligen hade totalt 17 personer sökt sjukvården för observation. 

 

 

Förslag till åtgärder 

Nedan följer en sammanställning av förslag till åtgärder som framkommit vid utvärderingen 

av denna händelse. Det finns ingen inbördes rangordning i nedanstående sammanställning. 

 Samövningar och utbildningar, såsom RSK (Regional samverkans kurs), av 

ledningspersonal inom länets blåljusmyndigheter bör behandla behovet av gemensam 

lägesbild, de olika organisationernas kompetens, förmåga och svagheter vid en 

händelse samt de olika organisationernas ledningsfunktioner och beslutshierarki. 

 Ledningspersonal inom länets blåljusmyndigheter, och då framför allt 

räddningstjänstens, bör utbildas i att leda insats på distans eftersom detta ställer helt 

andra krav på personalen. 
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 Ledningspersonal inom länets blåljusmyndigheter bör utbildas grundläggande 

kemikunskap, och då framför allt kring de vanligast förekommande kemikalierna inom 

området. 

 En sambandsplan med tillhörande förslag på när man ska, respektive inte ska, arbeta 

på gemensam talgrupp bör tas fram inom länet gemensamt mellan länets 

blåljusmyndigheter. Därefter bör det ske utbildning av planen. 

 Räddningstjänstens larmplan för kemikaliehändelse bör ses över så att enheter med 

rätt förmåga larmas till händelsen. 

 Rutin för att säkerställa att andrastyrkan kopplad till en brandstation verkligen blir 

utlarmad och rycker ut. Detta gäller speciellt när utlarmningsnivån höjs efter att 

förstastyrkan ryckt ut. 

 Vid så här komplicerade larm bör räddningstjänsten överväga om man inte ska 

förstärka upp den blivande räddningsledningen med personal som finns på 

brandstationen, men inte ingår i utryckningsstyrkan. 

 När man utser en brytpunkt/halvhalt ska adressen till denna vara lätt att finna på karta 

eller liknande. Den ska också vara lätt att ta sig till. I våra mindre tätorter kan man 

fråga sig om man inte ska ha ”brandstationen” eller ”torget” som fast 

brytpunkt/halvhalt. 

 I utbildningen av brandpersonal bör det ingå diskussion om vägval i samband med 

kemikaliehändelse. 

 Insatsplanering, och inte enbart i form av ritningsmateriel, bör ske i större omfattning 

på sådana objekt som kan ge komplicerade insatser. Denna insatsplanering borde 

kunna delas mellan blåljusmyndigheterna, senast vid en händelse. 

 Informera företag och organisationer om att de ska ringa 112 vid nödläge och inte 

räddningstjänstens kontorstelefonnummer. 

 I utbildning och information kring larmnumret 112 bör man se till så att när man 

larmar från en industri, även kan uppge korrekt gatuadress. Att kunna uppge 

företagsnamn vid en larmning torde vara självklart. 

 

 

 

 

 

 

Pär Liljekvist 

Brand- och olycksförloppsutredare 

Räddningstjänsten Värnamo 

 

Rapport tillsänds Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Räddningstjänsten 

Gislaved – Gnosjö, Räddningstjänsten Värnamo kommun, Polismyndigheten Jönköpings Län, 

Jönköpings läns landsting, SOSAlarm, de två berörda företagen. 


