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Abstract

The purpose of the investigation was to find environmental impact from 
a number of fires and accidents that had occured in Sweden. The fires 
come into focus since they are rather common and the effects are 
difficult to foresee. It was noted that environmental effects from 
accidents and fires very seldom are investigated. To be able follow 
short and long term environmental effects it is nesessary to make notes 
of all relevant facts at the site of the accident. Such as weather, soil and 
groundwater conditions, fire brigade tactics, materials burning and 
reacting have to be surveyed in a systematic way. The report proposes a 
scheme for a first quick survey.



Inledning

Begreppet olyckshändelse sätter vi vanligen i samband med en hastig, oönskad, oförväntad 
och okontrollerad händelse, som utlöser risker för liv och lem samt egendom. I linje med 
denna allmänna syn på olyckshändelser har man främst hanterat och studerat dem i samma 
perspektiv. Man har främst sökt rädda liv och därefter egendom.

Sedan några årtionden tillbaka hanteras emellertid olyckshändelserna även utifrån ett 
miljöperspektiv. Där man tidigare nöjt sig med att rädda liv och egendom måste man idag 
även agera till skydd för miljön. Ett exempel på detta kan vara ett utsläpp av några tiotal 
kubikmeter spillolja som rinner ner i en avloppsbrunn. Avloppet kan antingen leda ut i en 
havsvik eller till ett avloppsreningsverk. I inget av dessa fall innebär utsläppet någon större 
risk för liv och egendom, men båda kan utgöra stora hot mot miljön. I det första fallet kan 
sjöfågel och mjukbottnar komma till skada och i det andra fallet kan ett reningsverk skadas så 
att avloppsvatten under flera veckors tid kommer att släppas ut orenat eller enbart partiellt 
renat.

Det finns många fall där man låtit egendom gå till spillo för att rädda liv och inte i onödan 
exponera personal för allt för uppenbara risker. Kommer man i framtiden även att avstå från 
insatser för att rädda miljön? Vid fråga om brand är det inte alltid lika självklart att räddning 
av miljön kommer före räddning av egendom. Låt oss som exempel ta en brand i en 
lagerbyggnad av trä med plastråvara förvarad i säckar tillsammans med okända oorganiska 
salter (främst klorider), som tillsammans representerar ett relativt stort värde. En traditionell 
släckning sin sats med vatten skulle innebära att branden kyldes ner och kvävdes. Möjligen 
skulle delar av lagret kunna räddas. Under släckningens gång skulle emellertid vattnet lösa 
upp saltsäckama med påföljden att även saltema går i lösning. Resultatet skulle vara okända 
mängder av allsköns kolväten i rökgaserna burna som gaser eller på partiklar. I och med att 
saltema frigörs föreligger risk att det även bildas klorerade kolväten som sprids med röken. 
Kanske skulle man i detta fall låta branden vara och inrikta sig på att begränsa den till 
lagerbyggnaden? Man kanske rent av skulle understödja branden genom att tillföra luft. En 
högre brandtemperatur och god tillgång på syre skulle kanske medföra mindre obehagliga 
rökgaser?

Räddningspersonalen ställs således inför helt nya avvägningar. Vad är viktigast vid en viss 
händelse sedan man räddat liv: egendomen eller miljön? Vad vet man idag om miljöeffekterna 
av en insats? När insatsen är motiverad, finns det då bättre och sämre alternativ? Skall man 
kanske rent av ompröva det sätt man bygger upp sin insats på idag?
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Syfte

Undersökningen avsåg ursprungligen att försöka kartlägga miljökonsekvenserna av olika typer 
av olyckor. Under arbetets gång har emellertid fokus allt mer kommit att hamna kring 
bränders miljökonsekvenser. Anledningen till detta är naturligtvis inte att andra olyckor skulle 
vara mindre förödande eller bedömas som mindre allvarliga. Det finns flera exempel på 
motsatsen. Skälet till att de kommit att sättas åt sidan i detta arbete är istället att deras 
miljökonsekvenser ofta blir specifika och många gånger förutsägbara, om inte till sin 
omfattning så åtminstone till sin karaktär.

Brand är en vanligt förekommande olyckshändelse, som är svår att skydda sig från. Inom 
begreppet brand rymms flera typer av eld som uppkommet naturligt (t. ex av åsknedslag) eller 
av våda. Bränderna kan sedan klassificeras i någon logisk form såsom lägenhetsbrand, 
industribrand, fordonsbrand eller brand som följd av annan olycka, t.ex som en följd av 
explosion. Utfallet vad gäller miljökonsekvenserna är beroende på vad (vilka material) som 
brinner och hur det brinner. Miljöfaran finns i form av rökar, släckvatten eller -skum samt 
fasta brandrester.

Samtidigt som denna undersökning pågår genomförs ytterligare flera projekt kring främst 
bränders miljöpåverkan. Jag har särskilt haft anledning att ta del av en undersökning 
genomförd av SP i Borås, som presenterats i rapporten "Utsläpp till atmosfären från bränder" 
(Persson m.fl 1995). en annan rapport av stort värde har varit "Skumvätskors effekter på 
miljön" (Holm och Solyom 1995)
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Metod

Undersökningen har genomförts i form av intervjuer, vid personliga besök på de orter där 
händelserna inträffat eller hos de lokala räddningstjänsterna. I flera fall har telefonintervjuer 
visat sig tillräckligt, eftersom ingen det egentligen inte funnits så mycket att tillägga utöver 
den sparsamma skriftliga dokumentationen som legat till grund för utformningen av intervjun. 
Intervjusamtalen avsåg klarlägga de förlopp som efterfrågas ovan. Där skriftlig dokumentation 
funnits, om än enbart för delförlopp, har denna samlas in.

I de fall provtagning skett och analyser genomförts har resultaten av desamma samlas in. Där 
prover tagits men ingå analyser skett har detta registreras.

Följande olyckshändelser har studerats:

Oleumläckage vid Nobelverken, Karlskoga, 10-11 januari 1985
Fenolutsläpp i Sundsvall, Februari 1986
Brand i torvlager, Uppsala Energi AB. November 1990
Explosion och brand i Björkboms industriområde, Karlskoga, 11 februari 1992
Trafikolycka och brand i tankfordon på E6 vid Gläborg norr om Munkedal. 19 maj 1992
Brand i återvinningsanläggning för lösningsmedel, Leto, Värnamo 20 juli 1992
Brand i industribyggnad i Mörbylånga, 6 september 1992
Trafikolycka med amoniakutsläpp i Örkelljunga, 31 juli 1992

Därtill har information om följande händelser funnits med i bedömningsunderlaget utan att på 
samma sätt systematiskt ingå i undersökningen

Fenolutsläpp i Skarvikshamnen, Göteborg den 31 januari 1973 
PCB-brand i Surahammars stålverk, september 1982 
Tågurspåming följd av brand och explosion i Rude, Vattjom, juni 1986 
Industribrand i Anderstorp i oktober 1987 
Industribrand i Forsheda, april 1989

Intervjuerna byggdes upp som strukturerade samtal kring olyckshändelsen med målet att få så 
många av nedanstående frågor som möjligt besvarade.

* Vad hände?
Vilket förlopp fick händelsen samt vilka ämnen eller produkter var utsatta för 
händelsen?
Vilka ämnen korn lös och vilka kan tänkas ha uppstått vid kemiska reaktioner i samband 
med den aktuella händelsen?

* Hur genomfördes räddningen och av vem?
Vilka ämnen användes?
Vilka kemiska reaktioner kan tänkas ha uppstått i samband med insatsen?

* Gjordes någon sanering och i så fall av vem?
Vilka insatskemikalier (inklusive vatten) eller biologiskt material användes?

* Genomfördes någon provtagning i samband med räddningsinsatsen eller saneringen?
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I så fall av vem och med vilket resultat?

Intervjuerna har sedan bearbetats tematiskt så att jag sökt kärnan i de svar jag fått i samtalen. 
Inte sällan visar det sig i efterhand att det finns motsägelser i materialet, men detta är ganska 
naturligt med tanke på att det har gått ganska lång tid sedan händelserna och att man i 
samband med intervjun för första gången på allvar tagit sig an miljöperspektivet

Eftersom det efterhand visade sig att bränderna var mest intressanta, har jag delat upp 
resultatkapitlet i en kortare allmän del där alla de ovan angivna olyckorna utgör underlag 
samt en mer specifik branddel, där enbart olyckor med inslag av brand finns med i 
underlaget.
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Resultat
Miljöeffekter av olyckshändelser uppkommer antingen som en direkt följd av utsläpp av ett 
enskilt ämne eller en grupp av ämnen eller som en följd av utsläpp av artefakter, som bildas 
som en följd av olyckshändelsen. Analysen av olyckshändelsers miljöeffekter måste grundas 
på detta förhållande.

Man kan utifrån detta förhållande inte särskilja olyckshändelser vid fasta installationer och 
trafikolyckor. Möjligen är frekvensen utsläpp av vissa enskilda ämnen i samband med 
trafikolyckor större än de kända utsläppen i samband med olyckshändelser vid fasta 
installationer, men å andra sidan är riskerna större för att olyckshändelser vid fasta 
installationer skall ge större utsläpp, som därmed skulle medföra större enskilda risker. Ett 
exempel på detta är tankhaveriet i Skarvikshamnen i Göteborg 1973, då 420 m3 fenol ränn ut 
ur en cistern och förorenade en 4000 m2 stor yta. en liknande olycka inträffade i Sundsvall 
1985 då 50 ton fenol ränn ut ur en förvaringstank på grund av en trasig bottenventil. En 
tredje olycka av samma karaktär var oleumutsläppet i Karlskoga 1985.

Miljöeffekter av primärutsläpp

Utsläpp från olyckor vid fasta installationer

De två fenololyckoma som nämnts ovan har det gemensamt att de inträffade vintertid, vilket 
underlättade räddningsinsatsen. Den varma fenolen korn relativt snabbt att kylas av och stelna 
- fenol stelnar redan vid +41 o C - och några större problem med fenol i gasform förekom 
inte.

Vid olyckan i Göteborg fanns ingen invallning, varför över 4000 m2 mark korn att 
översvämmas och förorenas. Räddningsarbete måste först inriktas på att sanera gator och 
planer för att möjliggöra huvudinsatsen. Mängder av fenol korn, trots vintern att rinna ut i 
diken och avloppsledningar och därifrån till Göta Älvs mynningsområde. Man använde sig av 
slamsugningsbilar för att suga upp sådan fenol som ännu inte stelnat. Den fenol som runnit ut 
i havet samlades in genom muddring i det förorenade området och där muddring inte kunde 
ske plockades fenolklumparna upp för hand.

Man kunde efteråt konstatera att man samlat in ungefär samma mängd fenol som man kunde 
beräkna hade släppts ut. Någon exakt uppgift har inte gått att få tåg på eftersom man inte 
hade vare sig den utsläppa mängden helt klar för sig eller exakt kunnat bestämma vilken 
mängd fenol som gått förlorad. De mätningar som senare gjorts i vattenområdet som kontroll 
har inte visat på någon förekomst av fenol.

Det är anmärkningsvärt, och kanske tidstypiskt, att muddermassorna från saneringsarbetet 
korn att förvaras i pråmar i ett hamnområde där det pågick lastnings- och lossningsarbete på 
fartyg. Först sedan hamnarbetama lågt ner arbetet flyttades pråmarna.

Vid olyckan i Sundsvall, som inträffade 13 år senare fanns det en invallning, som emellertid 
inte var tillräckligt stor. Stora mängder fenol ränn över. För att hindra den varma fenolen att 
sprida sig allt för långt konstruerades en yttre vall av sand med hjälp av en baklastare.
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Dessutom visade det sig att det fanns en dold avloppsbrunn inom det området som korn att 
hamna inom den yttre vallen, vilket i sin ur medförde att 1-5 ton fenol korn ut i avloppsnätet. 
Så fort man hade detta klart för sig larmades reningsverket, vilket kunde stängas av. På så 
sätt kunde man dels skydda verket från kontamination, dels i stor utsträckning skydda det 
biologiska reningssteget från förgiftningsskador. Fenol i låga halter och kontinuerlig dos är 
möjligt att behandla med biologisk rening, men höga halter i schockdos kan vara förödande. 
En erfarenhet från denna olyckan var att reningsverket måste larmas - oavsett om man tror 
sig veta att ingå avloppsbrunnar finns inom det drabbade området.

Ett tredje intressant utsläpp vintertid inträffade i Karlskoga natten mellan den 10:e och 11: 
januari 1985, då ett större utsläpp av oleum (rykande svavelsyra) inträffade vid dåvarande 
Nobelverken. Olyckan inträffa i ett område där det bor mycket folk, och där oleumdimman 
var som tätast och nedfallet blev som störst bor över 2 500 personer.

Man hade på orten ett etablerat och väl fungerande samarbete mellan industrin, 
räddningstjänsten och kommunens miljökontor, varför man snabbt kunde vidta nödvändiga 
åtgärder. Det faktum att olyckan inträffade nattetid hade den positiva följden att få människor 
vistades utomhus och riskerade att exponeras för oleumröken.

Den direkta miljökonsekvensen av utsläppet blev en omfattande deposition av svavelsyra på 
den snötäckta marken. I ett smalt stråk alldeles intill utsläppspunkten blev depositionen så stor 
som 1 g/m2, ett par hundra meter längre bort i vindriktningen var depositionen 0,5 g/m2. 
Miljö- och hälsoskyddskontoret har med IVI/s hjälp utifrån krondroppsprov beräknat att den 
totala depositionen motsvarar omkring ett halvt års normala nedfall. Inom det drabbade 
området varierade depositionen mellan 1 och 12 månaders normalt nedfall. Någon sanering 
var aldrig aktuell.

Utsläpp i samband med trafikolyckor

Utsläpp i samband med trafikolyckor har en tendens att medföra mer påtagliga miljöproblem. 
Ett skäl till detta är att det inte finns några installationer som skydd mot spridning av 
utsläppen, utsläppen sker så att säga direkt i naturen. Ett annat skäl är att riskerna för att en 
trafikolycka skall inträffa är bra mycket större än att en större olycka med utsläpp till miljön 
skall inträffa vid en fast installation.

Av de tankbilsolyckor som ingår i undersökningen förefaller det som om skadorna på miljön 
kan bli omfattande, men lokala. Ett utsläpp av 6,5 ton järnklorid1 i Kållered utanför Göteborg 
1988 medförde främst risker för liv och egendom. När de livräddande insatserna genomförts 
och de oskadade tankarna tömts kunde man sanera området genom att neutralisera den sura 
jämkloriden med kalk. Den kalciumklorid som bildas vid denna neutralisation späds ut och 
ger endast marginell miljöpåverkan. Järnet stannar som två eller trevärd jon, och späds snabbt 
till naturliga halter. Det järn som infilterar i marken binds naturligt i rostjorden.

Vid en annan tankbilsolycka 1991 strax norr om Kopparberg korn 10 m3 av lasten bestående 
av aluminiumklorid ut i ett vägdike och ränn vidare ner i en bäck. Den lokala skadan blev

Järnklorid är en kemikalie som används vid kemisk rening av dricksvatten och avloppsvatten.
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avsevärd. Olyckshändelsen har resulterat i en aluminiumfällning2 och att det bildade slammet 
var förödande för allt högre liv i bäcken och ett stycke av ån. Tack vare en damm i ån har en 
större del av slammet avsatts nära olycksplatsen och kunnat saneras med slamsugning. Den 
höga aluminiumhalten i vattnet medförde emellertid en omfattande fiskdöd i den fiskodling 
som fanns i dammen. Tack vare den relativt stora egendomsskadan som uppstod korn skadan i 
dammen att överskugga dammens positiva effekter för miljön nedströms.

De studerade fallen med fordonsolyckor visar på större svårigheter att komma tillrätta med de 
påföljande miljöproblemen. Det finns som nämnts sällan eller aldrig några fasta installationer 
till skydd för omgivningen. Den mängder kemikalier som kan komma fria vid ett utsläpp är 
alltid begränsad, varför miljöpåverkan också kommer att vara begränsad. Detta innebär 
emellertid inte att miljöpåverkan blir obetydlig. Ett exempel på detta är ett utsläpp av 
ammoniak i samband med att ett släp i en farligt gods transport välte i Örkelljunga kommun 
1992. Gasmolnet från 5 ton ammoniak spreds över flera hektar och redan efter någon timme 
var växtligheten starkt påverkad. Man hade vält att tvätta ner ammoniaken för att begränsa 
spridningen, men det kan ha fått till följd att mer gas än nödvändigt korn fri. Avvägningen av 
hur mycket vatten man skall ta till kan endast göras på plats. Med de effekter som blev 
följden vid den refererade olyckshändelsen förefaller det ändå vara bättre att koncentrera 
miljöeffekterna till ett mindre område, även om de där framstår som förödande. Den 
påverkade skogen fälldes, men det är i efterhand oklart om det var nödvändigt. Det är inte 
säkert att de yttre skadorna var så allvarliga att träden inte skulle återhämtat sig.

De ovan refererade olycksfallen var på ett eller annat sätt förutsägbara i den meningen att en 
last alltid kan komma lös av våda. Därför är även så väl miljökonsekvenser som 
räddningsinsatser i någon mån förutsägbara. Det finns emellertid helt oförutsägbara 
olyckshändelser inget kan avgöras förrän räddningspersonal är på platsen. En sådan olycka är 
den så kallade Gläborgsolyckan på E6 norr om Munkedal. Ett tankfordon lastat med 
brandfarliga vätskor (isopropanol och isobutanol) välte och kanade över vägen. Tankbilen 
fattade eld och kolliderade sedan med ett annat farligt godsfordon, lastat med bilbatterier. 
Även detta fordon fattade eld. Ett långtradarsläp lastat med bensin stod parkerat i en 
bussficka 30 från olycksplatsen, men detta kunde räddas undan branden. Det är oklart vilka 
miljökonsekvenser som blev fallet av olyckan, men lärdomen av händelsen finns i det 
oförutsägbara.

Miljöeffekter av bildade artefakter samt sekundärutsläpp

Med artefakter menas här sådana ämnen som uppstår under själva olyckshändelsen. Dessa 
kan antingen uppstå genom oxidation sprocesser i form av brand eller explosion eller genom 
andra kemiska reaktionsprocesser, t.ex vätgasutveckling då syra kommer i kontakt med 
metaller. I det senare fallet kan artefakten bli orsak till ett värre olycksförlopp än den 
ursprungliga händelsen. Vätgasen kan explodera och medföra en sekundär brand förutom den 
omedelbara effekten i form av förödelse. Vid jämkloridutsdläppet i Kållered, refererat ovan, 
var man rädd för att denna form av sekundäreffekt skulle uppträda under räddningsarbetet 
första fas - livräddningsfasen.

Aluminiumsulfat använd som fällningskemikalie vid rening av dricksvatten och avloppsvatten. 
Vid fällningen binds kolloider och humus vid aluminiumjonen och den bildade flocken 
sedimenterar, varvid ett brungult slam bildas.
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Vilka artefakter som kommer att bildas är många gånger omöjligt att förutse, andra gånger 
ganska tydliga. Vid kemiska reaktioner är artefaktbildningen ofta förutsägbar under 
förutsättning att man dels vet om vilka material eller ämnen som riskerar att reagera med 
varandra, dels har kemiskt kompetent personal till hands. Artefaktbildningen vid brand är 
beroende av brandens förlopp, släckningsmetod och - inte minst - ingående komponenter.

Brand

Miljöbelastningen vid brand sker främst genom spridning av rök och förorenat släckvatten. 
Därtill kan kvarlämnade brandrester utgöra ett potentiellt hot mot mark och grundvatten. De 
föroreningar som förekommer i rökar och vatten är kol i form av sot, artefakter bildade under 
branden, t.ex kolväten av olika slag, syror och metallföreningar. Kolväten kan uppträda i 
mång olika former, alifater och aromater, klorerade, bromerade etc.

Vid registrering av olika föroreningar använder man vanligen samlingsparametrar som BOD, 
COD, TEX, PAH3 etc för kolföreningar, pH-värde för att registrera syror och baser etc. Med 
dessa olika parametrar kan man dels ge ett mått på föroreningen, dels visa något på dess 
kvalitet, dvs farlighet.

Parametrarna BOD och COD beskriver en förorening av organiskt material, där förhållandet 
mellan BOD och COD ger ett besked om hur lätt nedbrytbar föroreningen är. Vid en 
omfattande branden i Uppsala Energis torvlager 1991 totalförstördes lagerbyggnaden och en 
del av det inneliggande torvlagret brandskadades. Man beräknar att 5.000 ton torv 
totalförstördes medan 20.000 ton skadades så allvarligt att torven måste användas till 
jordförbättringsmedel. Under den första räddningsinsatsen användes 40 ton skumvätska. Den 
första veckans släckningsarbete förbrukade 10.000 m3 vatten per dygn, därefter användes 
2.000 m3. Arbetet med eftersläckning och borttransport av torvrester pågick tre och en halv 
månad efter det att branden brutit ut.

Miljökontoret i Uppsala uppskattar att Fyrisån belastades med omkring 300 ton COD, viket 
skall jämföras med dess årliga transport av cirka 8.000 ton COD. Eftersom man inte gjorde 
några mätningar av BOD i sammanhanget finns det ingå möjligheter att bedöma vad COD- 
tillskottet betyder för miljön i ån eller i Mälaren. Man kan emellertid konstatera att 
släckvattnet torde ha burit med sig såväl obränd torv som torv i olika stadier av förbränning. 
Man kan därför anta att det var relativt stabilt organiskt material som släpptes ut. Samtidigt 
kan man anta att det dessutom fanns otaliga artefakter. av vilka somliga torde vara giftiga. 
Eftersom det inte rapporterats någon fiskdöd i samband med branden förefaller toxiciteten i 
släckvattnet ha varit måttlig, viket även är rimligt med tanke på att det var ren torv som 
brann.

Det förefaller inte heller som om skumvätskoma har påverkat miljön i någon större 
utsträckning, den stora mängd som korn till användning till trots.

Vid en industribrand i Forsheda 1989 brann 120 ton kolvätebaserat gummi, 18 ton 
nitrilgummi, 5 ton kloropropengummi samt 60 ton tillsatsämnen. Dessa senare innehöll dels 
metaller som bly, koppar, krom, nickel och zink, dels brom, fluor, klor och svavel.

BOD = Biological Oxygen Demand, COD = Chemical Oxygen Demand, TEX = totalt 
extraherbart, PAH = polyaromatiska hydrokarbonater
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I samband med branden inträffade driftstörningar i Forsheda avloppsreningsverks biologiska 
steg. De omkring 250 m3 släckvatten som nådde avloppsreningsverket har således varit gravt 
förorenat och toxiskt. De delar av släckvattnet som fördes ut i en bäck medförde viss 
förorening, men den bedömdes inte vara av allvarligare art. Senare provtagning på 
släckvatten som ansamlats i den brunna lokalens källare visade inte på några högre halter 
organiska ämnen, dock visade en biologisk test att släckvattnet var toxiskt.

I samband med brand efter en explosion i Björkboms industriområde i Karlskoga 1992 ränn 
1.400 m3 av totalt 2.400 m3 släckvatten ut i dagvattensystemet. Totalt användes omkring 600 
m3 skumvätskor på två olika insatspunkter. Utsläppet av organiskt material uppmätt som 
COD var avsevärt - 6,4 ton COD, varav 1,2 ton COD ränn ut i Timsälven. De egentliga 
kunskaperna om vad som släppts ut i samband med olyckshändelse är emellertid begränsade. 
För det första har man koncentrerat sig på samlingsparametem COD, som är ett allmänt mått 
på mängden oxiderbart material. För det andra genomfördes provtagningen för 
toxitetsmätningama först efter tolv timmar, varvid man troligen missat det väsentliga flödet av 
föroreningar. Å andra sidan har man inte noterat någon tydlig påverka i vare sig Timsälven 
eller Möckeln som utgör recipient för företagets avloppssystem

Inte heller de toxitetstester som gjordes i samband med Leto-branden i Värnamo 1992 ger 
några indikationer på att släckvattnet givit långvarig toxisk påverkan på omgivningen. De tre 
genomförda microtoxanalysema visar inte på någon toxicitet i de testade vattnen (ett 
dagvattensystem i anslutning till brandplatsen samt i ett skogsdike i anslutning till rökens 
nedslagsområde). Å andra sidan visade alla prover på släckvatten samt dagvattenprover, tagna 
flera dagar efter branden, stark lukt av lösningsmedel. Vid området där röken slög ner fanns 
en tydlig röklukt i ytvattnet så sent som fyra dagar efter branden.

Leto upparbetar lösningsmedelsavfall i en återvinningsprocess. Branden uppstod i ett lager 
innehållande 2.000 - 2.500 fat fyllda med färg- och lösningsmedelsrester samt ett tiotal tankar 
med dels avfall, dels återvunnet lösningsmedel. Flera olika lösningsmedel fanns lagrade inom 
området när branden utbröt, t.ex aceton, etanol, xylen och toluen. Där fanns även flera olika 
klorerade lösningsmedel - om än i mindre mängder - i huvudsak trikloretan och 
metylenklorid. Branden fick ett häftigt förlopp och fat med lösningsmedel exploderade med 
våldsam kraft. Det har rapporterats att de flög 150 meter upp i luften. Det förekom även att 
fat och fatgavlar flög horisontellt. De lagring stankar som fattade eld undvek explosion tack 
vare att manluckoma lossats och fungerade som sprängbleck. Istället uppstod kraftig 
BLEVE4. Sammanlagt 500 m3 lösningsmedel brann upp, varav 1-2 ton klorerade produkter.

Det finns ingå detaljerade uppgifter om mängderna vatten och släckningsskum som kommit 
till användning. Räddningsledningen har emellertid varit återhållsam med vattenbegjutning 
över fatlagret under brandens mest intensiva skede med tanke på att riskerna för grav 
vattenförorening.

I samband med Leto-branden konstaterades att förhållandet COD/BOD var ungefär 2:1, vilket 
tyder på att det i samband med den branden frigjordes relativt stora mängder biologiskt lätt 
nedbrytbart material. Detta är även troligt utifrån den aspekten att det vid detta tillfälle till 
stor del var relativt lättflyktiga kolväten som var involverade i olyckshändelsen. AOX låg

Svetslågeliknande fenomen som uppstår då gaser brinner samtidigt som de med stort tryck drivs 
ut genom en öppning eller ett munstycke.
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under 0,50 mg/ liter tre dagar efter branden, fast provet hade, som nämnts tidigare, en stark 
lukt av lösningsmedel. Lättare alifater och aromater med mindre än tre ringar är tillgängliga 
för bakteriell nedbrytning.

De toxitetsanalyser som genomfördes på släckvatten dagen efter branden i en plastfabrik i Kil 
lucianatten 1992 visade på påtaglig akut toxitet. Samtidigt genomfördes toxitetstester på det 
skum som användes vid bekämpning av branden, och detta skum visade sig i outspädd form 
vara gravt toxiskt mot de i Microtox använda indikatorbakteriema. Med tanke på skummets 
toxicitet är det omöjligt att avgöra om provet på släckvattnet var toxiskt beroende på skummet 
eller på artefakter eller andra föroreningar från branden.

I den brunna plastfabriken formsprutades, så långt det gått att kontrollera, främst polyeten 
och polypropen. Man använde dels jungfruliga råvaror, dels återvunnet material i form av 
regranulerat och nedmalt material. Ungefär 50% av råvarorna bestod av återvunnet material. 
Därtill korn olika tillsatser, t.ex pigment. Vad dessa egentligen innehållit har varit svårt att 
kontrollera, men den danska tillverkaren uppger att pigmenten är "organiska pigment". Detta, 
antyder att de inte innehåller några högre halter tunga metaller. De är klassade som tillåtna 
för livsmedelsförpackningar.

När räddningstjänsten påböljade släckningsarbetet låg rökplymen väl samlad i ett stråk ut över 
Vänern, med nedslag i vattnet. Vattenbegjutningen medförde emellertid att röken blev tyngre 
och tenderade att slå ner i Kil. Eftersom man inte hade klart för sig vare sig vilka råvaror 
som användes eller vad som i övrigt förvarades i fabrikslokalerna avstod man från att släcka 
fabriken för att istället inrikta sig på att branden inte spreds. Man kunde på detta sätt klara 
Kil från röknedslag, vilket istället korn att ske i Vänern. Övervägandet att inte släcka som 
skydd för hälsa och miljö skedde på likartade grunder som var fallet vid Letobranden.

Det prov på släckvatten som togs i Kil kan inte på något sätt sägas vara representativt, men 
det indikerar några intressanta ting: Mängden opolära alifater är 50 gånger högre i 
släckvattnet än i det rena skummet. Därtill kommer fynd av aromater, som inte finns i 
skummet. Det är således tydligt att släckvattnet bär med sig organiska artefakter. Man har 
även identifierat PCB i släckvattenprovet, men då det inte finns någon annan beskrivning av 
analysförfarandet än GC/HPLC kan man inte fästa något annat värde vid denna analys än 
förekomst av klorerade aromater i släckvattnet. Förekomsten av bly, zink och kadmium i 
vattnet kan inte heller förklaras med detta enda prov. Det är dock troligt att dessa metaller 
funnits tillgängliga i lokalerna (bly som isolering på kabel, zink som korrosionsskydd på stål 
och kadmium som pigment i gammal färg eller plast.

Vid en industribrand i Anderstorp 1987 beräknades att utsläppen av tunga metaller varit 
avsevärda: 11 kg bly, 24 kg tenn, 183 kg krom samt 400 kg koppar. Omkring 30 m3 
förorenat vatten beräknas ha bräddats ut i en bäck. Några bestående skador har inte 
rapporterats. Om man omsätter de förlorade metallmängderna till halter, jämt fördelade i de 
30 m3 vatten som bräddats skulle det medföra 13 mg Cu/liter och 6 mg Cr/liter, vilket kanske 
inte är så allvarligt i ett pluggflöde, men är oacceptabelt i ett kontinuerligt utsläpp. Vid en 
senare kontroll har misstankar väckts om att 600 liter trikloretylen kan ha läckt ner i marken.

Vid den så kallade Mörby långabranden 1992 eldhärjades en träbyggnad inrymmande tre olika 
företag, ett som lagrade fröer, ett som tillverkade ättiksprit samt ett som ägnade sig åt 
förtenning, förzinkning, förkromning, svartoxidering förmässing etc. Byggnaden brann ner till 
grunden. Vid ett tidigt skede av räddningsinsatsen fick man klart för sig att man inte skulle 
gjuta några större mängder vatten över den del av byggnaden som inrymde
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ytbehandlingsföretaget, eftersom det hanterade mycket giftiga ämnen som cyanider, 
metallhaltiga lösningar och slam, syror och baser samt natriumhypoklorit. Genom denna 
åtgärd hoppades man på att lösningarna skulle stanna i de behållare där de förvarades och att 
dessa inte skulle svämma över. Man kunde kontrollera avloppet från ytbehandlingen under 
branden och inget släckvatten ränn ut den vägen. Man kunde emellertid inte förhindra att 
nitrösa samt starkt sura gaser utveckaldes när salpetersyra- och svavelsyrabehållare rämnade 
som en följd av branden.

Ättiksyrafabriken samt frölagret begöts med obegränsade mängder vatten, medan ett 
etanollager fick brinna upp under kontrollerade former. Förfarandet innebar att ättikan 
försurade släckvattnet, men miljöeffekterna av detta svagt försurade vatten torde ha blivit 
obetydliga eftersom det via dagvattenledningen leddes ner till havet. Det finns däremot ingå 
uppgifter om förekomsten av organiska ämnen i släckvattnet. Med tanke på mängden ättika 
samt brandrester av trä och fröer bör släckvattnet ha fört med si betydande mängder organiskt 
material. På grund av att dagvattenbrunnama efter hand täpptes till korn det försurade vattnet 
att rinna ut över en åker, där höstsådden blev förstörd. Någon mer långsiktig effekt av denna 
tillfälliga försurning har inte registrerats.

Brandrester och kvarvarande släckvatten i ättiksfabriken korn att neutraliseras med kalk. 
Brandrestema fördes till deponi, medan släckvattnet korn att ledas till Kalmar Sund. Den del 
av byggnaden där ytbehandlingsindustrin hållit till sanerades så att oskadade behållare med 
kemikalier flyttades bort. Stark sura bad neutraliserades. Skot av koppar, nickel, tenn zink 
och titan omhändertogs. Dessutom samlades 32 m3 koncentrerade behandlingsbad in och 
sändes till destruktion tillsammans med 12 m3 starkt basiska avfettningsvätskor samt 20m3 
tungmetallhaltiga brandrester. Därtill transporterades 20 m3 tungmetallhaltiga sköljbad till 
särskilt omhändertagande.

Det finns ingå mätningar genomförda på rök från de undersökta bränderna. Det närmast man 
kan komma är den enkla provtagning på vatten i ett skogsdike i det område där röken från 
Letobranden slög ner. Å andra sidan har man i flera fall haft olika indikatorer på föroreningar 
i röken, t.ex i Mörbylånga där sura gaser korn att utvecklas. Likaså måste man förmoda att 
Forshedabranden resulterat i avsevärda utsläpp av sura rökgaser med tanke på att stora 
mängder av såväl nitrilgummi som, kloropropengummi brann upp. Därtill måste man fråga 
sig vilka risker det fanns för att brom, fluor och klor skulle ingå i synteser av organiska 
artefakter, i värsta fall formerande aromater

Eftersom branden utgör en tidsmässigt kort emission kommer rökens utblandning, spridning i 
atmosfären samt nedslag på marken att få stor betydelse för brandens miljökonsekvenser. Det 
finns inget i de undersökta fallen som visar något konkret avseende detta, tvärt om har man 
vid åtminstone två tillfällen konstaterat att röken går ut över vatten och slår ner där, varvid 
utspädningen av eventuella föroreningar antagits vara god.

Explosion

Många bränder föregås av en explosion, dvs en okontrollerad och mycket hastig oxidation, 
där oxidationsgaserna utvecklar en tryckvåg. Branden i Karlskoga är ett exempel på detta. I 
andra fall blir explosionen en följd av branden, vilket var fallet vad gäller de 2.500 oljefaten 
som för i luften vid Leto-branden. De artefakter som uppstår vid explosion är alltid svåra att
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förutse, och vanligen är följdeffekterna av explosionens tryck- och värmechock allvarligare än 
de ämnen som bildas.

Vid en tågurspåming 1988 i Rude, Vattjom, utan för Sundsvall exploderade två tankvagnar 
lastade med bensin. Ytterligare fyra vagnar var lastade med eldningsolja, och dessa fattade 
eld. Även den omkringliggande skogen samt flera fordon och ett hus korn att antändas av 
strålningsvärmen. Eftersom det var så stora mängder bensin som deltog i explosionerna blev 
effekten väldig i form av ett gigantiskt eldklot, med en diameter av omkring 100 meter. Den 
primära branden i tåget bekämpas med skum och nedkylning med vatten. Man fann under 
eftersläckningen att olja runnit ut på marken, varför en omedelbar oljesanering genomfördes.
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Diskussion
Det har inte gått att få någon direkt samlad bild av miljökonsekvenserna vid olyckor med den 
metod som använts. Det är tydligt att de flesta olyckor har en individuell karaktär, där de 
direkta miljökonsekvenserna inte kan systematiseras i generella termer. Det är emellertid 
möjligt att urskilja tre typer av händelser, under vilka man kan diskutera innebörden i 
miljökonsekvensbegreppet, nämligen "primärutsläpp", "frigörande av artefakter" samt 
"sekundärutsläpp". Under begreppet "frigörande av artefakter" kan de direkta miljöeffekterna 
av brand hänföras, medan utsläpp av ämnen på grund av läckage i samband med brand eller 
explosion kan föras till begreppet "sekundärutsläpp".

Primärutsläpp

Gemensamt för de tre olyckorna med utsläpp från fasta installationer är att de var relativt 
förutsägbara till sin karaktär - och man hade i de två fallen med fenolutsläpp tur med 
klimatet. När väl utsläppet var ett faktum var det relativt lätt att planera räddningsinsatsen, 
och miljöeffekterna förefaller ha blivit begränsade. Med den uppmärksamhet som bland annat 
dessa olyckor fått har man tillskapat ett regelverk, som till stor del förebygger framtida 
miljöproblem i samband med olyckor vid fasta installationer. Ur det material som finns för 
handen kan man konstatera att man hittills haft tur.

Utsläppen i samband med trafikolyckor har haft en större bredd vad avser de kända 
miljökonsekvenserna. Utsläppet av jämklorid i Kållered resulterade inte i några mer 
dramatiska miljökonsekvenser, men hade den skett på ett sätt liknande utsläppet av 
aluminiumklorid i Kopparberg torde även miljökonsekvenserna kunna bli likartade. I detta fall 
hade man tur i oturen att det fanns en damm som medförde sedimentering av det bildade 
slammet, även om det samtidigt medförde fiskdöd i dammen.

De trafikolyckor som ingår i undersökningen visar på helt oförutsägbara risker. En 
trafikolycka med två fordon med var för sig ganska ofarliga lass inblandade kan innebära att 
de två lassen kommer i kontakt med varandra och därvid syntetisera miljöfarliga ämnen eller 
där syntesen i sig utgör en miljöfara på grund av att den sker explosionsartat och att en 
sekundär brand blir miljöfarlig. Denna typ av sekundära explosionsolyckor finns inte med i 
underlaget för undersökningen, men en likande olycka inträffade omkring 1970 i Göteborgs 
hamn vid lossning av ett fartyg. Ett fat med vätska föll ner över säckar med ett annat ämne 
och kontakten mellan vätskan och ämnet i säckarna resulterade i en häftig reaktion som gick 
över i explosion. Fenomenet är känt i vardagstekniken som risk för spontan brand i 
linoljedränkta bomullstrasor vid god tillgång på syre - två i och för sig, var för sig hanterade, 
helt ofarliga produkter som tillsammans utgör en olycksrisk.

Frigörande av artefakter.

Brand är enligt Kirsten Rasmussen (1995) den vanligaste olyckshändelsen. Bränder som 
enskilda olyckshändelser eller i samband med explosion och/eller utsläpp står för 48 % av de 
inom de till EG 's "Major Accident Reporting System" (MARS) rapporterade
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olyckshändelserna under perioden 1984 - 19935. Näst vanligast var "enbart utsläpp" med 37% 
av rapporterade händelser.

En brands miljöeffekter orsakas av släckvatten och rök. På sikt kan även kvarvarande 
brandrester påverka miljön genom förorening av mark och kanske även grundvatten. Hur stor 
miljöpåverkan av rök och släckvatten blir är beroende av vilka ämnen som finns närvarande 
samt halterna av dessa ämnen. Halterna är i sin tur bland annat beroende av t.ex utspädning.

När det gäller rökars miljöeffekter är turbulensen i luften samt rökens nedslag mot marken av 
avgörande betydelse. Med svaga vindar och kanske även inversion kan rök transporteras långt 
utan särskild utspädning. Med en distinkt nedslagsplats kan sedan depositionen bli avsevärd. 
Med mer turbulenta förhållanden späds röken snabbt ut och nedslagsplatsen blir inte heller 
lika distinkt, varför man inte heller behöver befara så höga koncentrationer av ämnen i 
nedslagområdet.

Släckvattnets miljöeffekter kan begränsas genom att vattnet förhindras tillträde till 
dagvattensystem samt hindras från infiltration till grundvattnet. En uppsamlingsdamm för 
släckvatten kan göra stor nytta vid vissa industribränder, vilket konstaterades i samband med 
Leto-branden. Även i Karlskoga skulle en sådan damm ha kunnat förhindra utsläpp till 
Timsälven och Möckeln.

Släckvattens och rökars innehåll är beroende av dels vad som brinner, dels brandens förlopp. 
Vid all förbränning råder ett oxidationskemiskt kaos, vilket kan kontrolleras och styras mot 
total oxidation i en förbränningsanläggning. Vid brandolyckshändelse är det emellertid just 
bristen på kontroll av själva oxidation sförloppet som är problemet. Dessutom kan vissa 
ingående komponenter i den brinnande massan ytterligare förstärka problemet. Sådana 
komponenter kan vara klor, svavel och kväve samt deras föreningar, t.ex syror och salter. 
Andra komponenter som kan vara problematiska ur miljösynpunkt är vissa metallföreningar 
samt metalliskt kvicksilver. Normalt utgör emellertid inte rena metaller något primärt 
miljöproblem i samband med brand.

Förbränning av fasta material kan uppdelas i fyra faser: torkning, förgasning, krackning och 
oxidation. Dessa fyra faser uppträder oavsett om branden är önskad och kontrollerad i en 
förbränningsanläggning eller om den är oönskad och okontrollerad som vid en 
brandolyckshändelse. De oxidationskemiska förlopp som sker i en brand är beroende av 
främst fyra faktorer:

* brandens temperatur,
* tillgången på syre,
* turbulensen i gasfasen som möjliggör kontakt mellan syret i luften och oxiderande 

kolväten och partikulärt kol
* den tid som oxidation sförloppet pågår.

Vid en god oxidation kommer maximal mängd energi att frigöras (temperaturen blir hög) och 
alla kolväten bryts sönder och oxideras till koldioxid och vatten. Detta kan man i en 
förbränningsanläggning kontrollera med att balansera bränslemängden med syretillförseln så 
att man uppnår tillräckligt hög temperatur samt tillräcklig uppehållstid i gasfas i

När Rasmussen genomförde sin undersökning var troligen enbart ett fåtal av de 1993 inträffade 
olyckshändelserna rapporterade till MARS.
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anläggningen. När man brister i balansen minskar oxidation sgraden, temperaturen sjunker och 
allt mer oförbrända kolväten samt kolmonoxid släpps ut i rökarna. När röken är svart är det 
ett tecken på ofullständig oxidation i kombination med stora stoftemssioner i form av 
oförbränt kol (sot).

Vid branden i Forsheda fanns såväl brom, fluor, klor och svavel närvarande i form av 
kemikalier som förvarades i den brunna lokalen. Därtill fanns bland det brunna organiskt 
bundet kväve i form av nitrilgummi och organiskt bundet klor i form av kloropropengummi. 
Det är i högsta grad sannolikt att rökarna från denna brand dels var sura, dels innehöll 
oönskade klorerade och kanske även bromerade kolväten tillika fluorkolväten. Sannolikt har 
halterna av dessa kolväten varit låga, men de risker som förknippas med dem kan inte 
uteslutas som en av brandens miljöeffekter, vilken inte har studerats. Man kan även befara 
att olika former av klorerade kolväten bildades vid Letobranden, även om det mesta kloret i 
de klorerade kolvätena torde ha bildat saltsyra som förorening i rökgaserna.

Släckning av brand sker normalt genom kvävning och avkylning, någon enstaka gång genom 
strypning av tillförsel av brännbart material. De två vanligaste metoderna innebär att man 
skapar sådana tillstånd där brandens oxidation svillkor försämras så att oxidationen tillslut 
upphör. Släckningen innebär därmed att man samtidigt skapar de förhållanden som genererar 
miljöstörningar. Det är således i princip omöjligt att släcka brand utan att samtidigt medverka 
till oönskade utsläpp. Främst kommer branden att emittera sot, koloxid och oförbrända 
kolväten i rökarna vid sidan om aska, koldioxid och vatten. Släckvattnet kommer att delvis 
tvätta ur rökgaserna, delvis lösa och slamma upp föroreningar från de fasta brandrestema.

Det enda tillfälle som tagits tillvara för provtagning av rökens miljöeffekter var i samband 
med Leto-branden, där man tog enkla vattenprover i ett skogsdike vid nedslagplatsen. Dessa 
prover gav emellertid ingen egentligen information om vad röken burit med sig.

Vissa typer av bränder, t.ex petroleumbränder, kan inte kylas och kvävas med vatten eftersom 
vattnet är tyngre än den brinnade vätskan som därför flyter upp ovanpå vattnet. Därför vill 
man åstadkomma en densitetsminskning av vattnet varför man tillsätter skumbildande ämnen. 
Skumvätskoma är baserade på proteiner eller syntetiska ytaktiva ämnen samt glykoler eller 
glykoletrar, som är biologiskt nedbrytbara. Ibland tillsätts filmbildande fluortensider eller 
alkoholresistenta polymerer. Räddningsverket har låtit undersöka 25 olika skumvätskors 
effekter på miljön. Undersökningen visar att skumvätskor i sig själva utgör en viss, om än 
begränsad risk för miljön, även om många skumvätskor vid försök visat sig brytas ner ganska 
snabbt vid temperaturer över 20oC. Nedbrytningshastigheten blir emellertid vanligen lägre i 
Sverige eftersom vi sällan har så höga vattentemperaturer. Det finns dock skumvätskor som 
innehåller mycket stabila komponenter, till exempel fluortensider. Dessa ämnen kommer att 
finnas kvar i naturen under mycket lång tid även om huvuddelen av skummet brutits ner. Det 
skall påpekas att produkterna i regel uppvisar låg toxisk effekt på vattenlevande organismer. 
Det saknas dock data om miljöpåverkan från flera skumvätskor. (Holm och Slyom 1995).

Vid en undersökning av det skum som använts i Kil visade det sig att skummet som sådant 
var mycket giftigt i "Microtox". Det fanns emellertid ingå uppgifter om hur giftig 
skumvätskan var efter utspädning med vatten. Denna svaghet i analysen medför att det idag är 
omöjligt att säga något om grunden till brandvattens toxitet. Det teoretiska resonemanget om 
hur olika föreningar kan uppstå på grund av tillgången på vissa grundämnen måste tas på 
största allvar. Det finns vanligen väldigt lite man kan göra för att motverka sådana synteser 
när brand en gång brutit ut. Det enklaste är att förebygga synteserna genom att förvara 
kemikalierna på ett så brandsäkert sätt som möjligt.
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Rökens miljöeffekter, som sällan är akuta6, kan delas upp kring effekter av nedfallande 
partiklar, effekter av organiska nedbrytbara ämnen samt effekter av oorganiska ämnen. Dessa 
effekter uppträder med olika lång inkubation. Ett stort nedfall av sot och andra partiklar kan 
genom att partiklarna täcker en yta medföra grava skador på vegetationen. Dessa skador är 
emellertid kortvariga eftersom partiklarna efterhand kommer att spolas undan av regn. Senast 
i samband med nästa vårs lövsprickning kan växtligheten återhämta sig. Ett nedfall av stora 
mängder kolväten kan på betydligt längre sikt brytas ner av naturliga mikroorganismer 
(bakterier och svampar i marken). Eftersom det i denna grupp finns ämnen som kan vara 
såväl mutagena som cancerogena kan en sådan deposition ställa till stor skada på såväl flora 
som fauna i området.

Ett nedfall av tungmetaller kommer emellertid aldrig att försvinna. På mycket lång sikt kan 
metallerna komma att tas upp av växtligheten, vilket betyder att de kan transporteras undan. I 
princip gäller emellertid att tungmetallerna finns kvar där de fallit ner.

Bränders totala bidrag till utsläppen till atmosfären är betydelsefullt vad avser främst stoft. 
Enligt Persson et al (1995) torde de årliga utsläppen av stoft från brand i landet vara i samma 
storleksordning som utsläppen från det samlade användandet av lastfordon. Övriga utsläpp, 
t.ex C02, CO, NOx, S02, HC1 samt HCN är försumbara jämfört med andra utsläpp. Detta 
hindrar emellertid inte att en brand kan medverka till avsevärda lokala skador t.ex i form av 
försurning, deposition av cyanider, kolväten etc.

Emissionen av rök till luften kan vanligen betraktas som ett kortvarigt men intensivt utsläpp, 
jämförbart med en dåligt fungerande fjärrvärmepanna eller förbränningsanläggning. Speciella 
atmosfäriska förutsättningar kan emellertid medföra långa transporter, till och med mycket 
långa transporter. Ett exempel är branden i Kil, där rökplymen fördes långt ut över Vänern.

Rökarna sprider sig på olika sätt sommar- och vintertid. Under kalla vinterdagar har röken en 
tendens att söka viss höjd med hjälp av det termiska plymlyftet. Sedan rör sig röken i stort 
sett horisontellt tills den svalnat och slår ner. Nedslagsplatsen kan på detta sätt bli relativt 
begränsad. Sommartid kan rökarna gå högre och blandas ut mer i atmosfären. Då blir 
spridningen större och nedslagsplatsen mindre tydlig.

Seku ndärutsläpp

De sekundärutsläpp som varit aktuella i denna undersökning har främst varit syror och baser 
som kommit lös i samband med att lagring stankar rämnat eller brunnit upp. Släckvattnet vid 
Karlskogabranden visade sig hålla ett högt pH-värde (pH 12), vilket torde ha sin förklaring i 
ett läckage av natriumhydroxid, som korn att rinna ut tillsammans med släckvattnet. I 
samband med Mörbylångabranden korn ättika lös och fördes med släckvattnet till recipienten. 
Man lyckades däremot förhindra att ytbehandlingsbad och metallösningar korn lösa, utan 
dessa kunde hållas kvar i de brinnande lokalerna för att senare omhändertas i samband med 
sanering.

De akuta risker man främst förknippar med röknedslag är snarast att betrakta som hälsorisker, 
även om det skulle gälla djur. Sådana risker kan vara luftvägsbesvär och andra besvär med 
slemhinnor, t.ex ögon
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Trafikolyckan i Gläborg, där bland annat en långtradare lastad med batterier brann upp torde 
ha inneburit att släckvattnet blev surt på grund av påverkan av syra från batterierna. Det finns 
ingå belägg för att så var fallet, men det är ändå troligt att viss läckage kommit till stånd.

I samband med explosionen i Rude, Vattjom korn dieselolja lös och förorenade marken, 
vilken fick saneras genom urgrävning.

Behov av vidare undersökningar

Redovisningen av olyckshändelser i form av primärutsläpp från fasta installationer visar 
tydligt på att miljöeffekterna från sådana utsläpp kan scenariebeskrivas på förhand. Man vet 
ganska väl vad effekterna blir vid olika kraftiga utsläpp. Konsten är att utforma scenarierna så 
att de dels beskriver någon form av värsta fall, dels beskriver ett antal mer troliga fall.
Utifrån dessa scenarier kan man sedan försöka förstå effekten av en olyckshändelse och 
förbereda sig för ett program av förebyggande åtgärder. Det är angeläget att sådana 
scenariespel genomförs vid främst de större industrier sär en brand kan medföra avsevärd 
miljöpåverkan. Det är även angeläget att några liknande studier genomförs vid några mindre 
verksamheter, t.ex mindre anläggningar

Det i denna undersökning redovisade materialet visar på att man har tämligen liten kännedom 
om generella karaktäristika för släckvatten, även om det finns flera analyser gjorda. Dessa 
har emellertid karaktären av att vara speciella. I ett fall förekommer höga pH-värden på 
grund av att lut blandat sig med släckvattent. I ett annat fall är släckvattnet surt på grund av 
att det runnit ut ättika. En grundfråga är hur mycket BOD och COD som släckvatten 
vanligen för med sig. En annan är mängden förbränningsartefakter i form av PAH som finns 
i vattnet.

Det finns ingen systematisk studie som redovisat rökens sammansättning. Man kan dock 
ganska enkelt bilda sig en föreställning av vad rök kan innehålla mot dels bakgrund av vad 
som brunnit, dels mot bakgrund av hur branden bekämpats. Med långvariga 
släckning saktiviteter kan man misstänka att mängderna kolmonoxid (CO) och polyaromatiska 
kolväten (PAH) ökar i rökgaserna, men man kan inte utan vidare undersökningar säga hur 
mycket CO och PAH som kommer att utvecklas.

Den viktigaste frågan är hur rökarna ser ut avseende PAH, men CO kan i inledande studier 
användas som indikationsparameter. Därtill kommer frågan om mängderna stoft som frigörs 
samt detta stofts karaktär, är det organiskt (sot) eller oorganiskt (aska)? Bär det med sig PAH 
eller tungmetaller, och i så fall hur hårt bundna är de? De laboratoriestudier som gjorts är 
inte tillfyllest eftersom omständigheterna aldrig kan vara desamma i laboratorieskala som i 
full skala.

Den vanliga förekomsten av PVC som ytmaterial i alla typer av byggnader gör det särskilt 
angeläget att studera förekomsten av klorerade kolväten i rök och släckvatten. Vattenprovet 
från Kil, där man fann "PCB" indikerar att bränder kan vara väsentliga källor för utsläpp av 
klorerade kolväten - åtminstone lokalt

Det finns en bra uppskattning av bränders utsläpp till atmosfären, sett ur ett nationellt 
perspektiv. Man vet emellertid mycket lite om bränders miljöeffekter i ett lokalt perspektiv 
vad gäller såväl utsläpp till luft som utsläpp till vatten. Det är därför angeläget att en serie 
"normala" bränder följs upp med provtagning redan under den primära släckningsfasen samt
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senare under eftersläckningsarbetet. Dessa normala bränder står för de flesta 
brandolyckshändelsema, varför man bör skaffa sig kännedom om deras miljöeffekter. Med 
sådan kunskap skall det även vara möjligt att lättare förutse vilka utsläpp som kan bli fallet i 
samband med speciella händelser, t.ex industribränder.

Det finns en särskild frågeställning kring brand i äldre hus där det kan finnas kvicksilver 
bland de elektriska installationerna. Det är knappast effektivt att försöka mäta mängden 
kvicksilver i rök, utan mängden sådant kvicksilver bör kartläggas tillsammans med de 
forskare som studerar miljöfaror i samband med rivning av hus.
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BILAGA

Metod för snabbinventering av bränders
miljöeffekter

Per EO Berg





1 Bakgrund

Olyckshändelser av skilda slag har under årens lopp givit upphov till olika miljöproblem, 
vilka dock inte alltid uppmärksammats. Olyckshändelser med direkta utsläpp av kända 
miljöfarliga substanser brukar innebära att räddningsarbetet kommer att omfatta dels den 
direkta räddningen av liv och egendom, dels en räddningsinsats för miljön i form av sanering.

Olyckshändelser med primärutsläpp är vanligen i någon mån förutsägbara till såväl förlopp 
som konsekvens, vilket därmed inte innebär att de är lätta att handskas med eller ännu mindre 
att miljökonsekvenserna blir små. Det finns många exempel på motsatsen, t.ex en tank- 
bilsolycka i norr om Kopparberg 1991, eller vid en annan tankbilsolycka i Örkelljunga 
kommun 1992. (Berg 1996)

Vissa olyckshändelser, t.ex explosion och brand, medför dels en omedelbar förödelse, dels en 
spridning av allsköns okända ämnen i rökar och släckvatten. Dessa ämnen förekommer dels 
som sekundärutsläpp på grund av förödelsen, dels som artefakter på grund av de kemiska 
förlopp som branden respektive explosionen utgör.

I en tidigare utredning (Berg 1996) konstaterades att man kan urskilja händelsespecifik 
miljöbelastning i samband med brand såsom stora variationer på pH-värde i släckvatten.
Dessa händelsespecifika belastningar är vanligen av karaktären sekundärutsläpp. Vid en brand 
där soda kommer löst blir släckvattnet basiskt1, och vid en brand där syra kommer löst blir 
släckvattnet surt2. Andra sådan karaktäristika är förekomsten av metaller i släckvattnet, vilket 
kan vara fallet vid brand hos ytbehandlare.

Man kan förutse vissa av de bildade artefaktemas karaktär, men det är mycket lite känt om 
deras mängd och deras sammansättning. Beroende på vilka ämnen som kommer att medverka 
i reaktionerna kan olika ämnen bildas, och de mest fruktade torde vara halogenerade kolväten 
av olika slag, t.ex dioxiner och dibensofuraner.

Det finns idag ganska lite kunskap om släckvattens och rökars generella karaktäristika. Man 
kan på göda grunder förutsätta att mängderna kolmonoxid (CO) och polyaromatiska kolväten 
(PAH) är betydelsefulla, men man måste genomföra regelrätta studier för att kunna kvantifie- 
ra problemet in situ. Tidigare har laboratorieförsök genomförts (Se t.ex Persson m.fl 1995), 
men de ger ingen klar bild av vad som händer med utsläppen under exempelvis själva släck
ningen. Berg (1996) har redovisat behovet av systematiska undersökningar av bränders 
miljöeffekter på bl. a. följande sätt:

"Den viktigaste frågan är hur rökarna ser ut avseende PAH, men CO kan i inledande studier 
användas som indikationsparameter. Därtill kommer frågan om mängderna stoft som frigörs 
samt detta stofts karaktär, är det organiskt (sot) eller oorganiskt (aska)? Bär det med sig PAH

Som exempel kan nämnas explosionsolyckan i Karlskoga 1988, då förhöjda pH-värden i 
släckvattnet kunde förklaras med ett läckage av natriumhydroxid.

Vid den stora branden i Mörbylånga 1988 tilläts avsevärda kvantiteter ättika rinna ut i Kalmar
sund tillsammans med släckvattnet. Å andra sidan hindrades tungmetallhaltiga mycket sura bad 
att komma lös vid samma tillfälle
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eller tungmetaller, och i så fall hur hårt bundna är de? De laboratoriestudier som gjorts är 
inte tillfyllest eftersom omständigheterna aldrig kan ara desamma i laboratorieskala som i full 
skala.

Den vanliga förekomsten av PVC som y material i alla typer av byggnader gör det särskilt 
angeläget att studera förekomsten av klorerade kolväten i rök och släckvatten. Vattenprovet 
från Kil, där man fann "PCB" indikerar att bränder kan vara väsentliga källor för utsläpp av 
klorerade kolväten - åtminstone lokalt

Det finns en bra uppskattning av bränders utsläpp till atmosfären, sett ur ett nationellt 
perspektiv. Man vet emellertid mycket lite om bränders miljöeffekter i ett lokalt perspektiv vad 
gäller såväl utsläpp till luft som utsläpp till vatten. Det är därför angeläget att en serie 
"normala" bränder följs upp med provtagning redan under den primära släckningsfasen samt 
senare under efter släckningsarbetet. Dessa normala bränder står för de flesta brandolyck- 
shändelsema, varför man bör skaffa sig kännedom om deras miljöeffekter. Med sådan 
kunskap skall det även vara möjligt att lättare förutse vilka utsläpp som kan bli fallet i 
samband med speciella händelser, t. ex industribränder.

Det finns en särskild frågeställning kring brand i äldre hus där det kan finnas kvicksilver 
bland de elektriska installationerna. Det är knappast effektivt att försöka mäta mängden 
kvicksilver i rök, utan mängden sådant kvicksilver bör kartläggas tillsammans med de forskare 
som studerar miljöfaror i samband med rivning av hus."

Som ett led i försöken att systematisera miljöeffekterna av brand har föreslagits att ett 
formulär skulle utvecklas för redovisning av främst brandolyckshändelser. För att sedan 
komplettera detta formulär vore det önskvärt att det även funnes en enkel provtagningsutrust- 
ning - en akutväska - för provtagning på främst släckvatten i samband med brand. Denna 
utrustning bör även kunna brukas för provtagning i mark och sediment.

Denna rapport ger förslag till utformning av ett formulär samt en enkel "akutväska" som 
provtagningsutrustningen skall kunna byggas upp kring.
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2 En blankett för dokumentation och utvärdering av 
bränders miljökonsekvenser

Det finns flera olika etablerade modeller för rapportering av olycksfall och deras konsekven
ser. EG 's "Accident Reporting Form"3 innehåller främst data kring själva händelsen. Därtill 
kommer något om skador på människor, se Bilaga 1. Sammanlagt upptar denna blankett 6 
sidor. Kirsten Rasmussen (1995) har föreslagit en förändring av rapporteringssystemet med 
djupare inriktning på miljökonsekvenserna av olyckshändelsen. Hennes förslag består av en 
11-sidig blankett, vilket medfört att blanketten blivit tidsödande att fylla i. Se Bilaga 2.

Det är väsentligt att en rapporteringsblankett är enkel att handskas med. Den skall helst vara 
så enkel att fylla i att väsentliga delar av rapporteringen kan ske i direkt samband med olycks
händelsen. I detta sammanhang är blankettens utformning en balansgång mellan frågeställ
ningar som ställer krav på att den svarande själv kan formulera sig och flervalsfrågor som 
riskerar att lämna den svarande utan ett riktigt alternativ.

Ett brittiskt formulär är så förenklat att det inte ger svar på annat än de mest elementära 
frågeställningarna: ingen/lätt/märkbar/betydande förorening i luft, mark respektive vatten. Ett 
motsvarande tyskt formulär är ännu mer sparsamt avseende uppgifter om miljön man efter
frågar endast om det förekommit miljöpåverkan ja/nej, och om så är fallet luft-, mark- eller 
vattenpåverkan eller vegetationsförgiftning. (Community Documentation Centre on Industrial 
Risk 1990 respektive 1991)

Förenta nationerna och den europeiska gemenskapen har tillsammans utarbetat ett rapporte
ringssystem under arbetet med "Industrial Accident Notification and Mutual Assistance".
Detta förslag till rapportering är en kombination av flervalsfrågor och öppna frågor med 
ständiga möjligheter till kommentarer. Även denna blankett är sparsam med frågorna kring 
miljökonsekvenserna, men den har ett positivt inslag - vid sidan om de sparsmakade frågorna 
om miljöpåverkan i flervalsformat finns en öppen ruta där det är möjligt att komma med 
kommentarer, men inte minst visa på geografisk utbredning etc. Se bilaga 3

En svensk rapportering av olyckshändelser bör följa MARS rapporteringsstandard. Annars 
kommer den inte kunna hanteras inom MARS. För att sedan kunna rapportera miljökonse
kvenserna måste ytterligare en blankett finnas till hands. Denna bör då vara så utformad att 
den i första hand kompletterar MARS. Större delen av blanketten skall kunna fyllas i under 
fältmässiga former. Därför måste frågorna byggas upp så att de enkelt kan besvaras under 
stressade former i fält för att sedan specificeras på kontoret.

Gemensamma uppgifter skall inte behöva samlas in på mer än en blankett. Sådana uppgifter 
som gäller båda intressena kan föras över från den ena blanketten till den andra under 
ordnade former på kontoret.

Rapporteringsblankett för EGs Major Accident Reporting System - MARS

3



Förslag till Svenskt formulär för rapportering av miljö
problem vid brand.

Plats ________________________________ Datum__________________

______________________________________ Tid för utryckning________

Företag _____________________________ Tid för protokollets ifyllande

Protokollförarens namn

1 Väderobservationer på plats (vid väderomslag gör ett andra kryss
och ange tid)

Väder: Klart □ Molnligt □ Regnskurar □ Regn □ Hagel □

Snö □

Temperatur______ °C Upskattad □ Enligt termometer □

Vind: lätt □ måttlig □ frisk □ storm □ ' _______m/s

Rådde inversion? ja □ nej □

Övriga observationer:_____________________________________________________ _
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2 Vilka kända ämnen finns på brandplatsen och riskerar att brän
nas upp, på annat sätt delta i kemiska förlopp under branden 
eller att komma lösa?

Produkt nr 1 Kvantitet: ____
gas ____

bokförs helst med ett namn flytande ____
samt om möjligt kemisk formel fast ___
_______________________________________ lösning/blandning

damm

Produkt nr 2: Kvantitet: ____
gas ____

bokförs helst med ett namn flytande ____
samt om möjligt med kemisk formel fast ____
________________________________________ lösning/blandning

damm

Produkt nr 3: Kvantitet: ____
gas ____

bokförs helst med ett namn flytande ____
samt om möjligt med kemisk formel fast ___
__________________________________________ lösning/blandning

damm

Produkt nr 4: Kvantitet: ___
gas ____

bokförs helst med ett namn flytande ____
samt om möjligt med kemisk formel fast ___
__________________________________________ lösning/blandning

damm ___
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3 Vilka ämnen har i efterhand visat sig finnas på brandplatsen och 
riskerar att komma lösa eller ha brunnit upp/deltagit i kemiska 
förlopp under branden?

Produkt nr 1 Kvantitet: ____
gas ____

bokförs helst med ett namn flytande ____
samt om möjligt kemisk formel fast ___
__________________________________________ lösning/blandning

damm

Produkt nr 2: Kvantitet: ___
gas ___

bokförs helst med ett namn flytande ___
samt om möjligt med kemisk formel fast ___
_________________________________________ lösning/blandning

damm

Produkt nr 3: Kvantitet: ___
gas ___

bokförs helst med ett namn flytande ___
samt om möjligt med kemisk formel fast ___
__________________________________________ lösning/blandning

damm

Produkt nr 4: Kvantitet: ___
gas ___

bokförs helst med ett namn flytande ___
samt om möjligt med kemisk formel fast ___
__________________________________________ lösning/blandning

damm
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4 Hur ser röken ut?

Färg: __

Turbulens

5 Var slår röken ner?

6 Vilket förlopp fick branden?
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7 Inträffade explsion? I så fall när och var? Vad exploderade?

$ Hur genomfördes den första räddningen och av vem?



9 Vilka kemiska substanser (t.ex släckningsskum) och eventuella 
tillsatser användes under räddningsarbetet?

10 Vilka mängder vatten och skum användes?

vatten m3 skum ton

11 Genomfördes någon provtagning och i så fall av vem?
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12 Gjordes någon sanering och i så fall varför?,
hur? och av vem?

13 Vilka insatskemikalier användes vid saneringen?, i vilka mäng
der?
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14 Har prover tagits på rökens nedslagsplats? -1 så fall vilka?

15 Med tanke på vilka ämnen som riskerar att ha kommit lös,, vilka
nya ämnen kan tänkas ha uppstått i samband med olyckshändel
sen?

Till denna blankett hör analys protokoll för____________________analyser
samt kopia på MARS rapporteringsblankett
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3 En akutväska för provtagning av släckvatten och
förorenad jord

För att snabbt kunna genomföra undersökningar av bränders och andra olyckshändelsers 
miljöeffekter behövs någon form av akutväska för provtagning i samband med olyckor, som 
skulle kunna finnas hos alla landets räddning stj än ser. En sådan akutväska kan göras mycket 
komplicead med möjlighet till omfattande provtgning och till och med fältanalyser. Ju längre 
en diskussion i ämnet förs desto svårare förefaller uppgiften att genomföra en provtagning bli 
- särskilt provtagning i rök. Vid en närmare analys av problemet kan man emellertid reducera 
problemet till ett provtagningsförfarande i främst vatten. Därtill kan det vara av värde att 
kunna medföra sediment- och jordprover till laboratoriet.

Eftersom man i studier av miljökonsekvenser i realiteten är mindre intreserad av vad som 
emitteras än vad som kommer att direkt påverka växter och djur kan provtagning i rök i 
många fall ersättas med provtagning på rökens nedslagplats. Denna provtaging kan då 
genomföras i lugn och ro efter hela depositionsförloppet och dessutom genomföras som 
ganska konventionell provtagning i mark och vatten. Detta innebär att en akutväska inte 
behöver innehålla någon sofistikierad provtagningsutrustning för gasprover.

Som en katastrofberedskap skulle - vid sidan om de enkla akutväskoma - kunna finnas en mer 
sofistikierad utrustning att ta till för de fall där situationen så kräver. En sådan utrustning 
skulle då kunna placeras hos räddningstjänsten på en flygplats, eller på annat centralt håll, 
som innebär snabb mobilisering och hög mobilitet.

På miljömässan i Göteborg 1995 presenterade KM lab en akutväska man utvecklat med 
ungefär samma mål som refererats i inledningen. Denna väska var utformad som en kylväska 
och innehöll i sin första form provtagningsutrustning (provflaskor samt konserveringske- 
mikalier) för cyanid, fenol, olja och fett, metaller, kvicksilver, sulfid, syre, mikrobiologisk 
analys övriga analyser samt Microtox. Konserverings- och prepareringskemikaliemas 
hållbarhet var normalt ett år under förutsättning att tennkloriden för cyanidprovema förva
rades frusen. Den tillhörande provtagningsbeskrivningen var något tillkrånglad, inte minst vad 
gäller lay-outen. Tillsammans med denna instruktion fanns även en allmän instruktion om 
provtagning i recipientvatten

Med en tids erfarenhet av akutväskan har man tagit bort cyanid- och sulfidflaskoma och ersatt 
dem med två vidhalsade polyetenflaskor för sediment- och jordprover. Dessutom har man 
fyllt på med ytterligare några flaskor för det man kallar "övrig analys".

Till den nya utrustningen hör även små plastpåsar, sked för provtagning i sediment och jord, 
strips för uppskattning av pH-värde samt följesedlar. Med väskan följer även en relativt 
noggrann och lättfattad provtagningsbeskrivning. Den allmänna instruktionen för provtagning 
i recipientvatten har emellertid tagits bort.

Vaije flaska är märkt så att det klart framgår vilka analyser den skall användas till. Det enda 
man behöver är att märka upp med plats och datum.

Utrustningen används främst av miljö- och hälsoskyddskontor, men är även tillgänglig hos 
polisen i Borås. Räddningstjänsten har ännu ingen sådan utrustning. Enligt tillverkaren
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använder miljö- och hälsoskyddskontoren utrustningen, men inte för olyckshändelser som var 
tänkt, utan som en allmänt tillgänglig provtagningsutrustning för t. ex olja, metaller och 
mikrobiologisk analys. Eftersom de är kunder på KM-lab utnyttjar de företagets resurser för 
att få ersättningsflaskor och -kemikalier i samband med att de lämnar in prover för analys. 
Detta betyder att man omsätter de vanligaste flaskorna i väskan, vilket i och för sig är bra, 
med tanke på den begränsade hållbarheten. Å andra sidan bör man i så fall se till att ha en 
dubbel uppsättning av de vanligast flaskorna för att alltid ha beredskap för provtagning.

Kommentar

Den form denna akutväska har idag gör den vård att prova i samband med mindre olyckshän
delser. Akutväskan bör då kompletteras med en termometer för mätning av utomhustempera- 
tur. Det vore även bra om väskan kunde kompletteras med en kompass samt elektronisk vind
mätare med hopfällbar mast om minst 3 meters höjd för vindmätning. För att akutväskan skall 
få rät status bör den även förses med en anteckningsbok, i vilken provtagaren för journal på 
motsvarande sätt som joumalföringen sker på laboratoriet. I denna journal skall provtagaren 
anteckna iaktagelser i samband med provtagningen, t.ex svårigheter, brist på representativitet, 
behov av ytterlöigare hjälpmedel etc.Väskan bör även kompletteras med den ovan föreslagna 
blanketten.

Testen av akutväskan skulle kunna ske i samband med några mindre eller måttligt stora 
bränder där räddningstjänsten har tid att göra provtagning i lugn och ro. Helst skall sådan 
provtagning ske parallellt av två personer. Vid sidan om räddningstjänstens personal kan även 
polis eller miljö- och en hälsoskyddsinspektör genomföra samma provtagning, (dubbelprovet 
är till för att kunna kontrollera provtagningsförfarandet som sådant, t.ex missförstånd och 
slarv). Efter genomförd provtagning och analys skall berörd personal intervjuas om sina 
erfarenheter av utrustningen.

Denna undersökning kan med fördel genomföras som en förundersökning för den tidigare4 
föreslagna utökade undersökningen av släckvattens och brandröks innehåll av främst kolväten 
och stoft.

Berg, P EO: Miljökonsekvenser av olyckshändelser. Statens Räddningsverk 1996
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