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Sammanfattning
Cirka KL 19:30, 201 6-11-24 får Skiftchefen på Södra Cell larm om ledningsförmåga i
avlopp i kemfabriken. En tank som innehåller 98 % svavelsyra har sprungit läck. Södra
Cell bedömer händelsen som inget brådskande eller akut. De har ett internt
avloppsystem med en mycket god reningsanläggning för att kunna hantera ett utsläpp.
Södra Cell önskade minska utsläppet för att komma åt pump som var placerad nedanför
tanken. Tanken skulle sedan tömmas via pump till tankbil. Södra Cell bedömde kunna
hanter a händelsen själva. De behövde endast hjälp med skyddsutrustning för att komma
åt läckaget och kunna minska utsläppet .

Södra Cell har ett antal anställda som arbetar som brandman i beredskap för
Räddningstjänsten Väst i Värö. Aktuell kväll var någr a i tj änst på Södra Cell och någon
har samtidigt beredskap på räddningstjänsten. Kontaktvägar till r äddningstjänsten blir
d ärför enkla och självklara. Gammalt avtal, gamla rutiner och tidigare arbetssätt där
räddningstjänsten i Värö, på ett enkelt sätt kunnat serva och hj älpa Södra Cell med
kemdykare och material u t an att initiera räddningsinsats förstärker ytterligar e de
självklara kontaktvägarna.

Händelsen generer ar en räddningsinsats i drygt 7 timmar. Och krävde drygt 175
m antimmar med insats och beredskap.
Räddningsinsatsen blir ostrukturerad och en rad av olika omständigheter gör den svår
och man hamnar hela tiden i bakvattnet. Första styrkorna på plats agerar snabbt och
påbörjar kemdykning. Trots att det faktiskt inte var någon brådska.
Räddningstjänstens följer anvisningar för skyddsutrustning enligt farligt gods kort.
Skyddsutrustning håller trots detta inte och en b randman får syra i masken.
Läckaget i tanken blir svårt att täta, pluggarna och spännbanden fräter sönder.
I försöken att täta hålet med plugg så blir hålet större. Det uppstod en osäkerhet kring
huruvida tanken och r äddningstjänst ens skyddsutrustning håller.
Avspärrningar är för snålt tilltagna och bry ts av både personal från räddningstjänsten
och Södra Cell. Personal befinner sig innanför avspärrningar i het zon u t an gällande
skyddsnivå.
Räddningstjänstpersonalen kunde så sm åningom, från t ake t få ner en plexiglasskiva
som begränsade utflödets kastlängd.
Tillsammans med vajrar och rostfritt st ål så kunde de begränsa läckaget tillräckligt för
att komma åt p umpen under tanken. Tankbil kom till platsen och tömning av
svavelsyratan ken kunde påbörjas.
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Bakgrund
LSO (Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778), efterföljande åtgärder 3kap.10§,
anger att när en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se t ill att olyckan
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet
och hur insatsen genomförts. Uppdragsgivare vill efter denna händelse ha en
u tvärdering av räddningsinsatsen.

Syfte
Syftet med utredningen är att utvärdera hur räddningsinsatsen genomförts.
Erfarenheter och förslag till åtgärder ska återkopplas till uppdragsgivare och i övrigt
berörda aktörer.

Utredning
En olycksundersökningsprocess beskrivs i tre faser:

•
•
•

Datainsamling
Analys/Slutsats
Åtgärdsförslag
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Händelse 2016-11-24
Cirka Kl.19:30 får Skiftchefen(Sl ) på Södra Cell larm om le dningsförm åga i avlopp i
kemfabriken. Skiftchefen skickar ut en operatör för kontroll. En tank som innehåller
98 % svavelsyr a har sprungit läck. Tanken är cirka 10 met er hög och 4 meter i diameter.
Tanken är fylld till 80 % och innehåller cirka 80m 3 svavelsyra. Hålet i tanken som
motsvarar diametern av en penna sitter cirka 2 meter ovan mark. Södra Cell bedömer
händelsen som inget brådskande eller akut. Om inte utsläp pe t uppmärksammats k unde
svavelsyran runnit ut till nivå för håle t. Södra Cell har ett internt avloppsystem me d en
mycket god reningsanläggning för att kunna hanter a ett utsläpp. Utflödet av
svavelsyr an ifrån hålet kast ades i jämn stråle e tt par me ter u t från tanken ner på
betonggolv och ut i intern t avlopp.

Bild 2: Visar läckageplatsen, hålet i tanken var i höjd med den gula varningsskylten.
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Sl ringer till kollega på Södra Cell för konsultation angående lösningar. Kollegan har
även beredskap som styrkeledare för Räddningstjänsten Väst i Värö.
Sl gjorde bedömning om att kunna lösa utsläppet själv.
Sl är även han anställd av Räddningstjänsten Väst som brandman i beredskap, dock
inte beredskap denna kväll. Så Sl och kollega har tillsammans både kompetens från
verksamheten Södra Cell och räddningstjänsten. De gör tillsammans och av erfarenhet
bedömning om att Södra Cell kan lösa uppgiften själva i lugn t akt. De känner inte att
det är behov av räddningstjänst. De behöver endast hjälp med att i skyddsutrustning
kunna minska utsläppet fr ån hålet. Så de kommer åt pumpen nedanför den l äckande
tanken. De skulle sedan pumpa över svavelsyran t ill tankbil.
Gamla rutiner, överenskommelser, övningar och avtal mellan tidigare räddningstjänsten
Varberg(nu mer Räddningstjänsten Väst) och Södra Cell har gjort gällande att styrkan i
Värö haft kemskyddsutrustning. Räddningstjänsten har därför tidigar e på enklaste sätt
u tan att dra igång en räddningsinsats kunna t bistå Södra Cell med skyddsutrustning och
kemdykare. Organisation och u trustning är sedan dess ändrad och varken kompetens för
kemdykning eller skyddsut rustning finns k var på stationen i Värö,
Kollegan på Södra ber därför skiftchefen ringa in till RVäst arbe tsledare på st ationen i
Varberg, d å Värö inte har kemskyddsdräkter.
Arbetsledaren i Varberg ringer till RVäst yttre befäl som befinner sig i Falkenberg.
Yttre befäl ringer tillbaka till skiftchefen på Södra Cell och får bekräftat händelsen och
att det är lugnt och ingen brådska. De vill ju endast ha hjälp med skyddsutrustning för
att minska utsläppet.
För att på enklaste sätt få ut skyddsu t rustning och kemdykare t ill Södra Cell
så ringer yttre befäl t ill SOS och förhör sig om vilka enheter som blir u tlarmade om vi
skulle köra händelsen som ett inkommit 112 samtal. Yttre befäl ber därefter SOS att
aktivera detta larm.
Kl.20:21
Resurslarm till R äddningstjänsten Väst aktiveras från SOS. Larme t genererar larm till
släckenhet 4710 och FIP-enhet 4760 med styrkeledare från Värö, släckenhet med
kemdykare 4010 från Varberg, FIP-enhet med styrkeledare från Veddige och två yttre
befäl 3180 och 4080 för insatsledning. Släckenhet från Varberg tar även med sig en kemenhet 4140.

FIP-enhet 4760 me d styrkeledare fr ån Värö är ju redan på plats och arbetar på Södra
Cell. Han påbörjar sin orientering och förhör sig med S1 att ingen person är kvar inne
vid läckageplatsen. När släckenhet 4710 kommer till platsen så påbörjar de avspärrning.
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Kl.20:44
Släckenhet med kemdykare och styrkeledare 4010, kem-enhe t 4140 fr ån Varberg
anländer till platsen . Sl förklarar läget och att det lugnt och ingen brådska. Han önskar
bara hjälp med att plugga hålet, han är väldigt tydlig med det. Styrkan från Varberg vet
då inte att det är Sl som lämnar den information. De kunde varit vilken anställd som
helst. Styrkan från Varberg upplever det otydligt om vem som är Sl eller ansvarig på
Södra Cell.

Underförstått u tan order påbörjar kemdykarna förbereda sig för keminsats.
Styrkeledaren 4010 reflekterar över att det är dålig respekt för ämnet. Många är nära
läckageplatsen utan skyddsutrustning, avspärrning är för d ålig och personer befinner
sig vid porten in till tanken som läcker. Tanken står endast ett par meter innanför
porten. Porten blir även inträngningsväg för kemdykarna.
Styrkeledaren från Varberg ger styrkan från Värö order om att etablera saneringsplats
för kemdykare. Styrkan från Värö med anställda och kompetens inom Södra Cell
inform erar om befintlig nöddusch och avlopp direkt utanför porten. Avloppet går till
internt avloppsystem och reningsverk. Styrkeledaren Varberg beslutar om att använda
den. Styrkan från Värö e tablerar saneringsplats genom avspärrning av nöddusch, de
drar även fram en extra slang för avspolning.
Första yttre befäl (YB) 3180 anländer till platsen. Han påbörjar orientering och upplever
det väldigt rörigt, mycket folk vid porten in till den läckande tanken. YB 3180 samlar
information genom att samtala med Sl och styrkeledare från Värö. Han läser även på
farligt gods kort. YB upplever efter orientering att det är väldigt rörigt, svårt att få
kontakt och information av tidigare styrkor från räddningstjänsten. Sl informerar om
att det är ett snällt ämne och allt är lugnt.
YB känner sig frustrerad och lite irriterad över situa tionen om att det är rörigt och svårt
att få informa tion. Den info han får är att allt är lugnt och ingen b rådska. Södra Cell
behöver endast hjälp med att plugga hålet i tanken.
Samtidigt påbörjas kemdykning med uppgift att täta hålet.
Den andra YB 4080 anländer. Han kontaktar YB 3180 för lägesbild.
YB 4080 upplever det också väldigt rörigt och ostruk tur erat. Kemdykning är nu
påbörjad och folk överallt. Information fr ån Södra Cell säger att de t lugnt, ingen fara
och ingen b rådska.
YB3180 kallar till sig YB4080, Styrkeledare Värö, Styrkeledare Varberg.
YB 3180 tar över som räddningsle dare(RL) och ger order till styrkeledare i Varberg om
kemdykning med uppgift om a tt täta läckan i skyddsutrustning, kemskyddsdräkt och
tryckluftsapparat. Han informerar samtidigt om ämnet och vilka pluggar som ska
användas. RL ger även order till YB 4080 om att vara skadeplatschef och att organisera
kemdykar insatsen.
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YB 3180 känner i nuläget inget behov av ytterligare åtgärder. Kemdykarna ska ju bara
in och sätta en plugg för att minska utsläppet. Södra Cell skulle ju sedan själva ta hand
om lämpning till tankbil.
Kl.21:00 - 03:40
Runt klockan nio och när kemdykarna arbetar med att få in första pluggen så går en rem
till kemdykarens mask sönder. Svavelsyra rinner in i masken och han tvingas gå ut för
sanering och avtransport till sjukhus.
En ny kemdykare klär sig i skyddsutrustning för att fortsätta arbetet med att plugga
tanken. Pluggen fräter sönder och blir mjuk. De provar en annan plugg som de lyckas
täta hyggligt med. Det "sipprar" fortfarande lite bredvid pluggen, utmed tanken.
Sl på Södra Cell informerar kemdykargruppen om att han är nöjd med tätningen. Han
kan nu komma åt pumpen under tanken.

Räddningstjänsten är inte nöjda utan vill ha en bättre tätning. Man provar ytterligare
en plugg med denso tejp runt. Vid detta försök så blir hålet i tanken ännu större.
Ytterligare en mask går sönder och kemdykaren känner att det svider i ansiktet. Han
tvingas gå ut för sanering. Han kontrolleras av ambulanspersonal och behöver inte åka
vidare till sjukhus.
En osäkerhet sprider sig i huruvida tanken och räddningstjänstens skyddsutrustning
håller. Hålet är större och tätningsförsök misslyckas. Avspärrningar är för snålt tilltagna
och de som finns bryts ideligen av personal från både Södra Cell och räddningstjänsten i
för ämnet felaktig skyddsutrustning. Räddningsledning får flertalet gånger jaga bort
personer inifrån avspärrning. Räddningsledaren beslutar därför om att skicka hem
styrkan från Värö. 4710 och 4760 lämnar platsen och återgår till stationen.
Räddningsledning har hamnat i bakvattnet och är tagna på sängen. Vi skulle bara sätta i
en plugg och sedan åka hem.
Uppgifter om tidigare anmärkningar på tanken framkommer. Räddningsledning har
många frågor som saknar svar. De vet inte riktigt vem på Södra Cell de ska vända sig till
för att få svar.
Den från början harmlösa och lugna händelsen har nu eskalerat till en väldigt stressig
och ostrukturerad räddningsinsats. Kommunikationen mellan Räddningstjänsten Väst
och Södra Cell blir otydlig och stundtals hetsig. Man vet inte riktigt vem som ansvarar
för vad.
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Räddningsledare begär förstärkning av luftdepå och fler kemdykare. Han söker även
expertis hjälp externt för att få svar på sina frågor angående ämnet och lämpliga
metoder för tätning.
För att stärka upp skyddsnivån så kompletterade de nu kemskyddsdräkterna och
tryckluftsapparat med ett stänkskydd. Stänkskyddet träddes över kemskyddsdräkt och
tryckl uf tsa pparat.
Kemdykning sker parallellt och de försöker nu att täta med gummiduk och spännband.
Detta misslyckas också då spännbanden fräter sönder.
Arbetet fortsätter med att man uppifrån hissar ner en syrafast duk framför utflödet av
svavelsyran. Detta i syfte att begränsa kastlängden av svavelsyran. Och kemdykarna får
med duken framför utflödet en bättre arbetsmiljö.
Räddningsledaren får kontakt med extern sakkunnig från Kemira. Han informerar om
att ämnet är väldigt aggressivt. Ett av de värsta ämnena och att det endast är rostfritt
stål som står emot vid tätning.
RVäst TCB söker svar om lägesbild och prognos. Han söker den informationen från
skadeplatschefen. TCB tror att han är ett ledningsstöd till räddningsledaren.
Då TCB inte får de svaren han söker så beslutar han sig för att åka ut för ett platsbesök.
TCB kommer ut till platsen och har med sig ett ledningsstöd.
De flesta telefonsamtal till räddningsledning går till skadeplatschefen och inte till
räddningsledaren.
Tätningsförsöken fortsätter nu med material i rostfritt stål. Man använder vajrar som
spännband. Läckaget lyckades inte helt stoppas, men acceptabelt för att komma åt
pumpen under tanken.
Mekaniker på Södra Cell tillverkar en flens som ska fungera som koppling mellan pump
till svavelsyratanken och tankbil. Kemdykarna monterar fast kopplingen på pumpen.
Tankbil kopplar in sig till pumpen och svavelsyratanken kan börja tömmas.
Räddningsinsatsen avslutas kl.03:40
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Bild 3: Visar när kemdykarna arbetar och den trånga arbetsmiljön.
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Bild 4: Visar läckaget och utflödet av svavelsyran
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Bild 5: Visar saneringsplatsen direkt utanför porten
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MTO (Människa, Teknik och Organisation)
Förutsättningar

Juridik
LSO 1Kap.2§
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunen
skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och
begränsa skador på människor, egendom eller miljö.
Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är
motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt,
kostnader för insatsen och omständigheterna i övrigt.
Olycka:
En händelse som inträffar plötsligt och medför negativ konsekvens.
Överhängande fara:
Hög risk att den inträffar, stor sannolikhet att olyckan inträffar nära i tiden, om inte
händelsen påverkas utvecklas den till en olycka, händelsen måste kunna definieras till
ett objekt i tid och rum.
Behovet av ett snabbt ingripande:
Räddningstjänsten är skyldig att vidta åtgärder när skadorna vid en olycka eller fara för
olycka inte tillräckligt snabbt kan avvärjas av den som är eller kan bli drabbad.
Det hotade intressets vikt:
För att kommunens organisation för räddningstjänst inte ska ha en skyldighet att
ingripa vid bagatellartade situa tioner återfinns en begränsning i detta kriterium. Syftet
me d begränsningen är att kommunen inte ska belastas med onödiga kostnader eller
försämra beredskapen för mer allvarliga olyckor.
Kostnader för insatsen:
Vid olyckor med fara för människors liv eller hälsa är kostnaden underordnad varvid ett
ingripande så gott som alltid är motiverat. Kostnadsaspekten får störst betydelse vid
egendomsskador då räddningsledaren hela tiden bör gör en avvägning mellan kostnader
för insatsen i förhållande t ill de t egendomsvärde som går att rädda.
Omständigheterna i övrigt:
Det sista kriteriet syftar till att bedöma de specifika omständigheter som råder vid varje
tillfälle. Övriga omständigheter är bl.a. de möjligheter som egendomens ägare har att
själv hindra eller begr änsa skadorna. Kan också vara att riskerna för ytterligare skada
inte kan motverkas genom ytterligare åtgärder.
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För att det enligt LSO ska vara räddningstj änst k rävs att det skett en olycka eller
överhängande fara för en olycka. Och samtliga fyra kriterier, behovet av e tt snabbt
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och omständighet erna i
övrigt ska vara u ppfyllda .
Verksamheten, d en drab bade, egendomens ägare elle r den enskil de i detta fall Södra
Cell, gör hel a tiden bed ömningen om att de kan hantera händelsen sj älva och att det är
lugnt, inget brådskande eller akut.
De önskar ingen hjälp från räddn ingstjänsten mer än att d e är i behov av
skyddsutrustning. Händelsen inträffar plötsligt men mer tveksamt om den me dför
negativ konsek vens. Inga människor som skadats, ingen påverkan på miljö då de har
internt avlopp och en god reningsanläggning. Möjligt att svavelsyran som går till spillo
skulle k unna gå under egendomsr äddning.
Behovet av e tt snabbt ingripande föreligger inte mer än att det ha de t agit väldigt lång
tid för Södra Cell sj älva, att införskaffa skyd dsu trustning.
De hot ade intressets vikt får väl anses vara uppfyllt, d å händelsen inte är bagatellartad.
Men inte u ppfyllt då Södra Cell initialt inte önskar någon räddningsinsats och där
r äddningstjänsten sj älva initier ar r äddningstjänst.
Kostnader för insatsen ställs mot ingen livr äddning och ingen miljörä ddning. Möjligtvis
egendomsräddning av sj älva svavelsyr an som rinner ut och går till spillo. Även detta
kriterium får anses som tveksamt om de t är uppfyllt. Det är d essutom en ar betsmiljörisk
för personal som ska arbeta vid läckaget. Detta bör värder as vid riskbe dömning(vad kan
vi r ädda och vad kan det kosta) .
Omständigheterna i övrigt gör gällande at t Södra Cell själva vill och kan hantera
h ändelsen. De önskar endast hjälp med skyd dsutrustning. Detta kriterium kan därför
inte heller anses som uppfyllt.
Syftet med räddningstjänst begreppet:
Syftet me d räddningstjänst är att klarlägga ansvar sförh ållanden mellan stat, kommun
och den enskilde, inte att befria d en enskil de från ansvar och kostnader för insatsen vid
olyckor och istället låta samhället svara för dem. Avsikten är att kommu nerna och
sta ten ska hålla en organisation som kan gripa in när d en enskilde själv eller någon som
gör d et för hans räkning inte har tillräckliga resurser för a tt klar a situationen.
Avslutande av räddningsinsats:
Räddningsinsats skall avslutas om något av de fyra kriterierna för räddningsinsats inte
längre är u ppfyllda.

Så länge inte Södra Cell själva har spärrat av läckage området så skulle vi vid den na
händelse kunna initiera r äddningsinsats d å det föreligger överhängande far a att någon
m än niska går förbi och får svavelsyra över sig. Åtgärden skulle då kunna vara att spärr a
av. Efter avspärrning är det mer tveksamt om räddningstjänst föreligger .
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Avtal med Södra Cell
Det finns idag ett gällande avtal skrivet mellan Värö Bruk och Räddningstjänsten
Varberg. Avtalet är skrivet 2001 och hänvisar till gamla räddningstjänstlagen.
Södra Cell och Räddningstjänsten Väst har övertagit avtalet.
Räddningstjänstlagen 43§ har ersatts av Lagen om skydd mot olyckor 2Kap. 4§ och
innebörden är den samma.

LSO 2Kap. 4§
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka
allvarliga skador på människa eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar
verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta
beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att
hindra eller begränsa sådana skador.
Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som
anges i första stycket.
Avtalet gör gällande att Räddningstjänsten Väst mot en ersättning tillgodoser att
räddningstjänsten har fordon och material, samt övningstid som är relaterade till
riskbilden på Södra Cell. Södra Cell tillmötesgår genom avtalet LSO 2Kap. 4§

Initierad räddningsinsats
Sl, kollega och andra anställda på Södra Cell är även anställda som Brandman i
beredskap hos Räddningstjänsten Väst, tidigare Räddningstjänsten Varberg med
placering i Värö. Kontaktvägar mellan Södra Cell och Räddningstjänsten Väst blir
därför enkla och självklara. Räddningstjänsten har därför tidigare på enklaste sätt utan
att dra igång en räddningsinsats kunnat bistå Södra Cell med skyddsutrustning och
kemdykare. Organisation och utrustning är sedan dess ändrad och varken kompetens för
kemdykning eller skyddsutrustning finns kvar på stationen i Värö.
Efter tidigare rutiner och nuvarande relationer blir telefonkedjan mellan S1,
kollega(FIP-enhet med beredskap som styrkeledare för RVäst) naturlig.
Styrkeledare i Värö har varken material, utrustning eller mandat att fatta beslut om
avhjälpande åtgärder och ringer därför vidare till arbetsledare i Varberg. Även
arbetsledaren i Varberg söker vidare konsultation och ringer yttre befäl.
Alla inblandade i telefonkedjan är väl införstådda med att det inte råder någon brådska
och händelsen är på inget sätt akut.
Yttre befäl ringer till SOS och förhör sig om vilka enheter som larmas ut vid en sådan
händelse. Yttre befäl ber SOS att aktivera larmet för att lättast och snabbast få ut det
material och skyddsutrustning som bedömdes behövas.
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Insatsplaner
LSO lKap. 3§
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på e tt effektivt sätt.

Arbe tsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete
För räddningstjänstens del är arbetsmiljön inte begränsad till brandstationen, utan
inkluderar även också insatsförhållanden. För att kunna planera, bedöma och
dokumentera riskerna på sk adeplats blir insatsplanen en viktig del i arbetet m ed SBA.
Miljöbalken
För att leva upp till miljöbalken där en räddningsinsats betraktas som verksamhet. Så
ska man enligt försiktighetsprincipen planera verksamheten så att insatsen inte medför
onödig skada eller olägenhet. Räddningsledaren sk a genom detta välja en m etodik där
konsekvenserna för människa och miljö blir så små som möjligt. Det krävs därför både

k unskap och att vara väl förtrogen m ed de val som står till buds innan insatsen påbörjas.
Södra Cell omfattas av d en högre kravn ivån i Seveso direktivet där det ställs krav på
både verksamhet och räddningstjänst. Räddningstjänsten har här en skyldighet att ha
en plan för om vilka risker som verksamheten me dför och hur de ska bete sig vid en
olycka. Insatsplan för Södra Cell finns idag i form av översikt med, körväg, brandposter ,
centralapparat, sprinklercentral, placering av kem, uppställning motorspruta m.m.
Till översikten finns även fem underplaner för pappsal , massafabriken, externrening,
kemfabriken , lut och kraftfabriken och ett blad för keminsats.
Insatsplan på Södra Cell bör kompletteras med förutsedda eller möjliga
scenario/händelsetyper för att underlätta vid räddningsinsats. Dessa insatsplaner bör
innehålla operativa instruktioner med standardrutin, insatskort och åtgärdsplan.
Undertecknad föreslår att man använder sig av MSB processmodell åttast egsmodellen
för insatsplaneringen.
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Skyddsutrustning
Som beslutsstöd använder sig räddningstjänsten av farligt gods kort. Dessa kort anger
egenskaper för ett specifikt farligt ämne, märkning, första information om ämnet vid
räddningsinsats, viktig data, akut skadeverkan, brand- och explosionsfara, utflöde, miljö
m.m.

Vid denna händelse användes farligt gods kort, Svavelsyra 96 %. På detta kort anges
kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat som skyddsutrustning för personalen vid
läckageplatsen. Räddningsledare gav order om kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat
till kemdykarna. Vilka också användes vid läckageplatsen.
Trots att räddningstjänsten följer första information på farligt godskort om
skyddsutrustning, går några remmar sönder till våra masker. En kemdykare får
svavelsyra in i masken.

Till kemskyddsdräkten levereras en huva som enligt leverantören ska användas vid risk
för översköljning. Denna huva är till för att skydda remmarna till masken.
Denna huva var inte känd av Räddningstjänsten Västs personal. Och inget som framgår
som skyddsutrustning på farligt gods kort.
Farligt gods kort för syror bör revideras. Man bör lägga till huvan under första
information - skyddsutrustning. Huvan bör även göras känd och övas för
räddningstjänstens operativa personal.
Maskerna till våra tryckluftsapparater används, tvättas och servas och återanvänds igen.
Användandet av maskerna sliter ju så klart mer eller mindre på materialet.
Maskerna finns i två olika material, naturgummi och silikon. Bägge materialen och om
de är nya står emot syror mycket bra. Men efter hand som de slits och små sprickor
bildas så har det visat sig att naturgummi står emot mycket bättre än silikon. En liten
spricka i silikonet som utsätts för syra blir väldigt skört och spricker lätt. Vi bör därför
hitta rutiner för att använda masker av naturgummi vid kemikalieolyckor med syra.
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Bild 6: Visar masken där en av remmarna gick av efter att den blivit utsatt för svavelsyra.
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Organisation skadeplats
Räddningsinsatsen beskrivs av samtliga intervjuade som ostrukturerad och
oorganiserad. Räddningstjänsten och dess räddningsledning beskriver själva att de gick
in med för låg gard. Detta berodde främst på budskapet om att allt var lugnt, absolut
ingen fara och de skulle ju endast ha hj älp med att sätta i en plugg i hålet. Det ena gav
det andra, skyddsutrustning höll inte, hålet blev st örre och svårt a tt täta. Det blev
stressigt och många obesvarade frågor hängde i luften. Detta genererade att
räddningsledningen hela tiden hamnade i bakvattnet och insatsen blev ostrukturerad.

Organisationen bestod av räddningsledare och en skadeplatschef. Räddningsledaren ger
order till styrkele dare i Varberg om kemdykning med uppgift om att täta läckan i
skyddsutrustning, kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat. RL ger även order till
skadeplatschefen om att organisera kemdykarinsatsen . Som saneringsplats används
befintlig nöddusch. Den är sedan tidigare e tabler ad av styrkan fr ån Värö.
Räddningsinsatsen saknar sambandsplan och zonindelning för skyddsnivå.

Räddningsledare

Skadeplatschef

Sektor Kemdyk.

Samband
Södra Cell har ett internt system för radiokommunikation. Styrkan i Värö
tillhandahåller en ra dio i syfte att sn abbt vid händelse på Södra Cell kunna komma i
kontakt med Sl. Det är endast styrkan i Värö som har tillgång till den radion hos
Räddningstjänsten Väst.
Undertecknad föreslår att Södra Cell istället har tillgång till Rakel. Så att oberoende
vilken styrka som larmas till Södra Cell kan få kontakt med Sl. Samtliga larmade
enheter från Räddningst jänsten Väst kan även höra vad som sägs på Rakel mellan Sl
och RVäst.
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Förslag till åtgärder
• Avtal mellan Södra Cell och Räddningstjänsten Väst bör revideras. Avtalet bör
innehålla:
- Gällande namn mellan avtalsparter
- Hänvisning till gällande l agstiftning.
- Beskrivning av eventuella hjälpbehov som kan uppstå utanför räddningstjänst
begreppet. Och vilka kontaktvägar som i så fall ska användas in till
Räddningstjänsten Väst.

Utifrån bedömd riskbild tillsammans med Södra Cell revidera respektive parts
åtaganden gällande:
Personal och Beredskap
Material
Fordon
Skyddsutrustning

Övning och Utbildning
Insatsplaner
Verksamhetsförändringar
Egenkontroll

•

Insatsplan på Södra Cell bör kompletteras med förutsedda eller möjliga
scenario/händelsetyper för att underlätta vid räddningsinsats. Dessa insatsplaner
bör innehålla operativa instruktioner med standardrutin, insatskort och
åtgärdsplan. Undertecknad föreslår att man använder sig av MSB processmodell
åttastegsmodellen vid insatsplaneringen.

•

Skiftchefen på Södra Cell och räddningsledare på räddningstjänsten bör vara
tydligt uppmärkta. Vid insats på Södra Cell ska dessa två ha som initial rutin att
söka upp varandra. De ska presentera sig för varandra och genom hela insatsen
vara kontakten mellan Södra Cell och räddningstjänsten. Sker ett övertagande av
räddningsle darskapet så ska skiftchefen informeras.

•

Skyddsutrustning på farligt gods kort för syror bör revideras. Skyddsutrustning
vid läckageplats bör vara kemskyddsdräkt, tryckluftsapparat och huva. Med
följande huva till kemskyddsdräkt bör alltid vara rekommendationen vid arbete
me d syror. Detta för att skydda remmarna till våra skyddsmasker.

•

Huvan bör göras känd och övas för räddningstjänstens operativa personal.

•

Efterhand som våra masker till tryckluftsapparaten slits, så står remmar av
naturgummi bättre emot syra än vad silikon gör. Vi bör därför använda oss av
masker i naturgummi vid räddningsinsats med syror.
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•

En räddningsinsats leds av en räddningsledare och dennes arbetsuppgifter stödjs
vid dennes behov av ledningsstöd eller insatsledande stab. Viktigt att
räddningsledaren själv får fatta beslut om detta.
Det kan annars bli en belastning istället för ett stöd. Finns möjligheten till ett
ledningsstöd bör det komma som ett erbjudande. De får inte etableras utan
räddningsledarens vetskap eller beslut.

•

Övning och repetition av operativ juridik för samtliga befäl(AL, SL och YB).
Juridik är svårt och inget är självklart förrän det prövats i domstol. Men viktigt
att vi befäl på RVäst gemensamt går igenom, förstår innebörden och får samsyn.

•

Öva och träna på att värdera, att vi utifrån ett arbetsmiljöperspektiv alltid i alla
situationer gör en riskbedömning. Hitta former när vi övar att alltid få med
riskbedömningen. Från larm, utryckningskörning och arbetsmoment.
Vad kan vi rädda kontra vad det kan kosta.

•

All operativ personal bör öva mer tillsammans i sina roller i syfte att vi på
skadeplats har ett gemensamt arbetssätt. Vi behöver även öva mer på
sambandsplan, avspärrning och zonindelning för skyddsnivåer och tillämpa dessa
på samtliga larm. De mindre händelserna bör användas som övning och
förberedelser för de större händelserna.

•

Alltid ta höjd att organisera och strukturera räddningsinsatsen med
sektorindelning, sambandsplan, skyddsnivåer och vid behov insatsledande stab.

•

Utbildning/övning i kemskyddsdräkter. Hur länge de står emot, hur länge
skyddar de oss i kontaminerad miljö.

•

Se över utrustning i kemcontainern. Vi behöver fler luftflaskor. Vi bör även se
över våran utrustning för tätning.

•

Räddningstjänsten Väst styrka i Värö har idag tillgång till en radio som tillhör
Södra Cells interna radiokommunikation system. Detta för att styrkan i Värö
r edan under framkörning vid händelse ska kunna etablera en kontakt me d Sl.
Undertecknad föreslår istället att Södra Cell får tillgång till Rakel. Detta för att
oavsett styrka ska kunna söka kontakt med Sl och övriga styrkor kan höra vad
som sägs.

Olycksutredare
Mattias Norling
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