
 
 
 
 
 
 

 

 
Postadress  Besöksadress Telefon Telefax E-post adress 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Majorsgatan 1 
541 40  SKÖVDE 

Brandstationen 
Majorsgatan 1 
SKÖVDE 

0500-42 40 00 vx 
Direkttelefon 
 

0500-42 40 40 rtos@skovde.se 
Handläggarens E-post adress 
stig.torell@rtos.se 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG

 Datum: 2013-10-09 
 Diarienr: E 1049 

 

Utsläpp kemiskt ämne 

 

Innformation om olyckan:  
 SOS ärendenummer: 4456135 
 Eget larmnr: 201301318 
 Larmtid: 2013-10-02 Kl:14:02  
 Adress: Industrigatan 7 
 Händelsetyp: Utsläpp kemiskt ämne 
 Objektstyp: Kemisk industri 
  
Uppdragsgivare: Robert Zeidlitz, operativ chef 
Undersökningen utförd av: Stig Torell, utredare 
Granskat av Ulf Seglert, räddningsledare 
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Bakgrunds beskrivning 

Vid uppsamling av restprodukter av typen golv polish och lukt essenser i  
en 1000 liters IBC behållare inträffade kemisk reaktion då även en dunk med 
frätande ämne pumpades över i samma behållare. 
Personen som utförde arbetet fick vätska över sig vid den reaktion som utlöstes 
då det frätande ämnet kom i kontakt med innehållet i IBC behållaren. 
Vid mätning av Ph värde konstarades pH 3 i suhetsgrad. Reaktionen skapade ett 
tryck och IBC behållaren gick sönder med följd av att innehållet trycktes ut med 
stor kraft. En person fick begränsade skador på armen. 
 

Syfte med undersökningen 

Insatsens genomförande samt orsaker 

Avgränsningar 

Inga 

Datainsamling 

Besök på platsen 
Intrevju med personal 
Intervju med räddningspersonalen 
 

Utredningsmetod  

Händelseutredning 

Händelsförlopp 

I syfte att ta hand om restprodukter, mestadels golv polish och lukt essenser 
pumpas dessa från behåller i plast till en s.k. IBC behållare. Av misstag pumpas 
även innehållet fån en mindre plastdunk över och det uppstår en reaktion som 
leder till högt tryck som orsakar ett hål på IBC behållaren. Innehållet trycks ut 
med stor kraft och sprider sig i lokalen, väggar, tack och golv täcks av innehållet. 
Den person som genomförde överpumpningen träffas av innehållet och får 
frätskador. Personalen hjälper den skadade med att ta av kläder och kyla skadan 
genom att duscha personen. Ambulans transporterar den skadade till sjukhus. 
Räddningstjänsten har problem med att fastställa vilken typ kemikalier som 
blandats, företaget har ingen information om vad det kan vara. Ingen 
uppmärkning av behållarna hittas.   
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Direkta orsaker till olyckan 

Direkt orsak till olyckan är kraftig reaktion med kemikalier har under högt tryck 
spridits sig i lokalen och smittat en person. 

Bakomliggande orsaker till olyckan 

Bakomliggande orsak är att man blandat ämnen som orsakar kraftig reaktion. 
Troligen har syra blandas med basiskt ämne. 

Insatsen 

Vid utlarmning uppstod oklarheter om adress till platsen från SOS alarm. 
Orsaken är troligen att företaget använder sig av kommunens växel vid utgående 
samtal med adress Strandvägen. Företaget där olyckan inträffat ligger på 
Industrigatan, dessa adresser ligger i två olika stadsdelar. Då SOS alarm ska 
positionera händelsen geografiskt ser man från vilken adress samtalet kommer 
ifrån, denna adress är då där växeln ligger. 

Larm från SOS om brand i byggnad Strandvägen 22, detta ändrades inom kort till 
Industrigatan7 vilket ledde till osäkerhet om var olyckan inträffat. 
Kontak togs med inre befäl om adressen var bekräftades Strandvägen men 
ändrades kort därefter till Industrigatan. Detta medförde en del korrigeringar av 
färdväg. Information under framkörning om att det troligen inte var en brand utan 
någon form av kemisk reaktion med rökutveckling som följd. 
Vid framkomst kontaktas personalen för att söka information om vilka ämnen det 
kan röra sig om samt hur det gått med den person som fått detta över sig. 
Personalen visste inte vilka ämnen det rörde sig om, även den skadade var osäker 
på vad han hanterat. 
 
I lokalen är det en brunaktig vätska på en yta av ca 40-50 m2 samt även på 
väggar, tak och inredning det är även dimmigt/rökigt i takregionen av lokalen 
vilken även leds ut genom portens övre del. Vi beslutar att avvakta åtgärder till 
dess att ägaren anlänt. Personalen ombeds att lämna byggnaden då vi är osäkra på 
om detta kan vara hälsovådigt, industrigatan stängs av i båda riktningar via 
polisens försorg för att undvika förbipassage av trafik och fotgängare. Efter att 
ägaren anlänt påbörjar vi undersökning om vad det är som runnit ut. efter en del 
turer kommer ägaren fram till att det till största delen är parfymvätska samt en 
del av den syra, osäkert vilken sort, som runnit ut. Vi tar även PH värde med 
lackmuspapper vilket visar ett ca värde på ph 3.  
 
Tidigare i insatsen har kontakter mellan inre ledning samt RCB om hjälp med 
förslag till åtgärder vilket leder till att vi påbörjar utvändig sanering med Absol. 
Vi säkrar utvändigt med absol samt en bit in i lokalen, övrig sanering överlåter vi 
till ägaren.  
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Sammanfattning/slutsatser 

Då frätande ämne kommer i kontakt med innehållet i IBC behållaren uppstår en 
kraftig kemisk reaktion som skapar ett högt tryck. IBC behållaren går sönder och 
innhållet kastas ut, en person får frätskador. Oklar adress skapar förvirring för 
räddningstjänst och ambulans, detta korrigeras snabbt och har ingen iverkan på 
skadeutvecklingen. Orsaker är troligen bristfällig uppmärkning av behållarnas 
innehåll.  

Förslag på åtgärder 

Bättre uppmärkning av behållare vid lagringsplats samt tydliga instruktioner. 
Avvakta positionering vid oklar adress. 

Återföring av kunskap 

Station 40 
Ambulansstation Mariestad 

 


