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5 Åtgärder mot löskomna kemikalier 
 
5.1 Gaser och ämnen som avdunstar hastigt 
 

Exempel: Ammoniak, vinylklorid, klor, metan, propan, butan, gasol (LPG) 
 
 

5.1.1 Allmänna åtgärder 
 

Brådskande och allmänna åtgärder skall vidtas enligt Kapitel 1, avsnitt 1.3. För att utföra 
dessa och andra åtgärder är det nödvändigt att ha kunskaper om olika gasers egenskaper 
och hur de förvaras samt hur de kan strömma ut från behållare och tankar. Det är också 
viktigt att kunna bedöma eller beräkna gasers spridning i atmosfären och längs mark- och 
vattenytor (Ref. 22, Ref. 52 och Ref. 139). 
 
 

5.1.2 Spridda vattenstrålar 
 

Besprutning med fina, spridda vattenstrålar (vattendimma) kan ibland användas för att: 
 

  Tvätta ned vattenlösliga gasmoln (Metod 51) 
 

  Mota, styra eller skingra moln med gaser som är svårlösliga eller olösliga i vatten. 
(Metod 52). 
 

  Minska brand- och explosionsrisken hos moln med gaser som är brandfarliga genom 
att kyla ned heta ytor eller släcka gnistor och dämpa flambildning. 

 
 

5.1.3 Impaktering (återkondensering) 
 

Impaktering eller återkondensering (Metod 53) kan ibland användas mot begränsade 
aerosolhaltiga utsläpp av ammoniak, svaveldioxid och klor. Vid läckage från behållare 
bildar dessa ämnen aerosolhaltiga moln som kan vara ytterst farliga för människa och 
miljö. Metoden grundar sig på att de små aerosoldropparna i molnet, under vissa beting-
elser, kan slås ihop (impaktera) till vätska. 
 
 

5.1.4 Särskilda beteendemönster hos gasmoln 
 

Ett gasmoln sprider sig normalt som en plym i vindriktningen men kan under vissa atmo-
sfäriska förhållanden få ett helt annat utseende. Figur 5-1 visar exempel på detta vid stark 
kyla och stabila vindförhållanden och mycket låg vindstyrka.  
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Figur 5-1 visar ungefärligt ut-
seende hos ett 10-15 km långt 
och smalt moln som rapporte-
rades från ett utsläpp av endast 
10 kg klorgas vid -30°C luft-
temperatur, stabila vindförhål-
landen och mycket låg vind-
styrka. Figur 5-1 

 
Spridning av ett gasmoln under motsatta vindförhållanden, med mycket kraftig turbulent 
vind, kan också ge ett mycket oregelbundet utseende som kraftig avviker från normala 
plymen. 
 
 

5.1.5 Särskilt beteendemönster hos ammoniak 
 

Ammoniak som förvaras och transporteras i stora mängder ger stora mycket hälsofarliga 
gasmoln vid utsläpp. Ammoniaks speciella beteende och toxicitet vid kontakt med vatten 
förtjänar särskild uppmärksamhet. 
 
Ammoniak förvaras i behållare och tankar under tryck i kondenserad form som en vätska. 
Flera större undersökningar har utförts beträffande kondenserad ammoniaks beteende vid 
utsläpp i vatten (Ref. 81, Ref. 89, Ref. 96 och Ref. 98). 
 
Ammoniak undergår en mycket snabb, "explosionsartad" kokning vid kontakt med vat-
tenytan, men är också lättlöslig i vatten. Hur mycket som upplöses vid ett utsläpp beror 
på 1) mängd ammoniak, 2) miljöförhållanden och 3) hur utsläppet sker - momentant eller 
kontinuerligt, på vattenytan eller under. Sammanfattningsvis gäller att ungefär 60 % upp-
löses vid utsläpp på vattenytan och över 90 % vid utsläpp under vattenytan. 
 
Den ammoniakgas som bildas går lätt upp i luften och rör sig i vindriktningen som en tät 
vit dimma (jfr Olycka nr 12). Den upplösta ammoniaken bildar till största delen en lös-
ning av ammoniumhydroxid i ytvattenskiktet där den sprider ut sig radiellt innan den 
långsamt blandas ner i vattenmassorna. Både kondenserad och gasformig ammoniak, 
samt även ammoniumhydroxid, har frätande samt hälso- och miljöfarliga effekter. 
 
Största delen av den upplösta ammoniaken i vatten bildar ammoniumjoner  NH4

+  och 
hydroxidjoner OH- (se Figur 5-2). En mindre del förekommer som neutrala ammo-
niakmolekyler NH3. Det är i huvudsak dessa NH3 -molekyler som ansvarar för de toxis-
ka effekterna på organismer i vattnet (jfr Olycka nr 1). 
 

Figur 5-2 visar hur 
ammoniumhydroxid 
i vatten är spjälkad i 
ammonium- och hy-
droxidjoner.  

 
Figur 5-2   Upplöst ammoniak i vatten 

  



Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden Kapitel 5 1 december 2006 
 

 
Kap5-3 

Andelen neutral toxisk NH3 av den upplösta ammoniakmängden ökar med stigande tem-
peratur och pH, från t.ex. 0,2 % vid 10°C och pH 7,0 till 15 % vid 25°C och pH 8,5. Vid 
de sistnämnda betingelserna (som uppstår vid inblandning av 1 g ammoniak i ett ton 25-
gradigt vatten) dör vissa fiskar vid kort tids exponering. 
 
 

5.1.6 Åtgärder mot ammoniak 
 

Gasmoln av ammoniak är vattenlösliga och kan tvättas ned med fina vattenstrålar (vat-
tendimma) enligt Metod 51 (jfr Olycka nr 12). 
 
Upplöst ammoniak i vatten bildar ammoniumhydroxid som är en bas (alkaliskt ämne) 
som kan behandlas med neutralisationsmedel enligt Metod 71. 
 
 
5.1.7 Sjunkna gasbehållare 
 
Sjunkna gasbehållare kan under vissa omständigheter sprängas enligt Metod Z3. 
  
Sjunkna behållare kan bärgas. Se Metod Y2 och Metod Y3. 
 
 
 
5.2 Ämnen som flyter på vattenytan 
 

Exempel: Amylacetat, butylacetat, butanol, butylakrylat, cyklohexanon, 
dibutylftalat, dioktylftalat, dipenten, fiskolja, heptan, hexanol, 
isodekanol, olivolja, rapsolja, tallolja, toluen, terpentin, xylen 

 
 

5.2.1 Allmänna åtgärder 
 

Brådskande och allmänna åtgärder skall vidtas enligt Kapitel 1, avsnitt 1.3. 
 
Under allt sådant bekämpningsarbete måste särskild uppmärksamhet ägnas åt hälso-, 
brand- och explosionsrisker. All hantering av omhändertagna kemikalier måste ske med 
största försiktighet. Bortforsling av avfallet skall ske i samråd med berörda myndigheter. 
 
Ett kemikalieutsläpp som flyter på vattenytan är vanligen vätskeformigt. Det breder 
snabbt ut sig och bildar en stor kontaktyta mot luften. Även om ämnen i denna grupp 
normalt har lågt ångtryck så kommer många ändå ge hälsofarliga och kanske även brand-
farliga gaskoncentrationer i luften. Under bekämpningsoperationer är det därför mycket 
viktigt att fortlöpande utföra mätningar med gasmätningsinstrument och anpassa arbete 
och säkerhetsåtgärder efter mätresultaten. 
 
När det gäller utsläpp av ämnen som flyter på vattenytan är bekämpning oftast bara effek-
tiv för klass F. Ämnen i klass F avdunstar och/eller upplöses relativt långsamt och ligger 
kvar på vattenytan tillräckligt länge för att bekämpning kanske kan hinna påbörjas om 
inte kemikaliens utbredning på vattenytan hinner ske till alltför tunna skikt. 
 
De övriga klasserna ämnen som flyter på vattenytan är FE, FED och FD (se Bilaga 3). 
Utsläpp av dessa kan vara svåra att hinna bekämpa (med t.ex. upptagning och behandling 
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med absorberingsmedel) eftersom de relativt snabbt försvinner från vattenytan genom 
avdunstning och/eller upplösning. 
 
Inom klass F är det endast ett fåtal ämnen som transporteras i stora mängder till sjöss i 
t.ex. tankfartyg, fristående fartygstankar och tankcontainrar. Många av ämnena i klass F 
är feta oljor (fatty oils), dvs vegetabiliska och animaliska oljor. Tidigare betraktades ut-
släpp av dessa oljor som nästan ofarliga för miljön. Men det har visat sig att sådana ut-
släpp ibland ger nästan lika stora miljöskador som mineraloljor (Ref. 133). 
 
 

5.2.2 Skum 
 

Behandling kan ske med skum för att minska avdunstning (ångbildning) och därmed re-
ducera risken för brand och explosion (Metod 61). 
 
 

5.2.3 Absorberingsmedel 
 

Användning av absorberingsmedel på kemikalieutsläpp som flyter på vattenytan kan 
ibland minska deras utbredning (och uttunning) och därmed underlätta inlänsning och 
upptagning. Vissa vanliga konventionella oljeabsorberingsmedel kan ibland användas 
med viss framgång (Ref. 8). 
 
Metod nr 64 visar att bland de typer av absorberingsmedel som är avsedda för oljeutsläpp 
är vissa också mycket lämpade för uppsugning av kemikalieutsläpp på vattenytan (Ref. 
39 och Ref. 62). 
 
Metod 65 visar användning på vattenytan av ett absorberingsmedel som är specialtillver-
kat för uppsugning av kemikalier (Ref. 119). 
 
Vissa absorberingsmedel, i form av småbitar av skumplast, kan ingå i hela system med 
särskild spridarutrustning, upptagningsanordning och valssystem för avpressning av upp-
tagen kemikalie och återvinning av absorberingsmedlet för utspridning på nytt. Sådan ut-
rustning har med viss framgång testats i halvskaleförsök mot kemikalieutsläpp på vatten-
ytan (Ref. 67 och Ref. 85). 
 
 

5.2.4 Gelbildningsmedel 
 

Bland andra typer av behandlingsmedel för kemikalieutsläpp omnämns ofta gelbild-
ningsmedel som är en sorts förtjockningsmedel. Exempel på gelbildningsmedel är sådana 
som blandas i bensin vid tillredning av napalm. Mot kemikalieutsläpp som flyter på vat-
tenytan krävs dock speciella gelbildningsmedel. En del sådana medel har provats experi-
mentellt men ännu (år 2006) finns på marknaden inget färdigutvecklat, operativt använd-
bart, gelbildningsmedel för varken olje- eller kemikalieutsläpp på vattenytan. 
 
 

5.2.5 Inlänsning 
 

Metod 62 visar inlänsning med sofistikerade mekaniska speciallänsor. 
Metod 63 visar användning av pneumatiska länsor (luftbubbellänsor). 
Metod 67 visar användning av konventionella oljelänsor i kombination med annan olje-
bekämpningsutrustning. 
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5.2.6 Mekanisk upptagning 
 

Utsläpp i vatten av kemikalier tillhörande klass F och i undantagsfall FE, FED och FD (se 
Bilaga 3) kan tas upp med oljetrål (Metod 66) och med konventionell oljebekämpningsut-
rustning (Metod 67). 
 
Ett fall finns dokumenterat där styren (klass FE) kunde tas upp med bandupptagare och 
sugpumpar (se Olycka nr 08). 
 
 
 
5.3 Ämnen som upplöses i vattnet 
 

Exempel: Aceton, etanol, fosforsyra, glykoler, isopropylalkohol, metanol, metyletyl-
keton, monoetylamin, natriumhydroxidlösning, propionsyra, propylenoxid, 
svavelsyra, ättiksyra, ammoniumhydroxid (från upplöst ammoniak) 

 
 

5.3.1 Allmänna åtgärder 
 

Brådskande och allmänna åtgärder skall vidtas enligt Kapitel 1, avsnitt 1.3. 
 
En kemikalie som upplöses i vattnet bildar ett växande "moln" i vattenmassan. Det är vik-
tigt att mäta koncentrationerna i molnet för att följa kemikaliens spridning och för att 
kunna bedöma risker för miljön, fiske, rekreationsområden, färskvattenintag m.m. 
 
 

5.3.2 Särskilda beteendemönster 
  - utsläpp av helt vattenlösliga vätskor i stillastående vatten 
 

Uppblandning  i vatten av en helt vattenlöslig vätska sker långsamt under vissa betingel-
ser. Detta gäller särskilt om vätskan är mycket lättare eller mycket tyngre än vatten och 
om vattnet är stillastående och saknar turbulens. Figur 5-3 – 5-5 visar beteendet för meta-
nol (Ref. 71) resp. svavelsyra (Ref. 70) vid utsläpp i stillastående vatten. 
 

 

Figur 5-3   Metanol utblandas långsamt i stillastående vatten 
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Figur 5-4   Beteende hos kontinuerligt utsläpp av svavelsyra i stillastående vatten 

 

 
 

Figur 5-5   Beteende hos momentant utsläpp av svavelsyra i stillastående vatten 

 

 
 

5.3.3 Olika behandlingsmedel 
 

Kemikalieutsläpp som upplöses i grunt vatten kan ibland blandas med olika behand-
lingsmedel för att minska skadeverkningar på människa och miljö (Ref. 69,  Ref. 94 och 
Ref. 95). Sådan behandling kan vara verkningslös på djupare vatten eller i områden med 
stark ström eller hög vattenomsättning.  Exempel på sådana behandlingsmedel är: 
 

 Neutralisationsmedel (Metod 71, Metod 72) 
 Aktivt kol (Metod 72) 
 Flockningsmedel (Metod 72) 
 Oxidationsmedel 
 Reduktionsmedel (Olycka nr 27) 
 Kemiska komplexbildare 
 Jonbytare 

 
Behandlingsmedel mot kemikalieutsläpp i vattenmassan kan vara verkningsfulla främst 
mot ämnen som upplöses helt i vattnet (tillhör Klass D) och ibland även med partiell lös-
lighet, dvs övriga klasser med bokstaven D (GD, ED, FED, FD and SD). 
 
Ett reduktionsmedel, ferrosulfat, användes vid ett tillfälle (se Olycka nr 27, Ref. 100) vid 
behandling av utläckande kromföreningar. Behandlingen utfördes genom att säckar med 
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11 ton ferrosulfat tömdes från ett ytliggande fartyg så att ämnet sjönk och spreds över 
vraket som låg på 17 m djup. Ferrosulfat reducerar 6-värda kromföreningar till 3-värda 
som är mindre farliga för miljön. 
 
Vissa behandlingsmedel (t.ex. aktivt kol och flockningsmedel) som appliceras på utsläp-
pet absorberar den utsläppta substansen och för den till botten. Vid användning av ett så-
dana medel måste samråd först inhämtas med ansvarig myndighet eller expertis. 
 
Ibland används behandlingsmedel ombord i pråmar eller tankar/bassänger i land, dit för-
orenade vattenmassor pumpas från en utsläppsplats (se Olycka nr 02 och Olycka nr 06 
samt Ref. 63, Ref. 87 och Ref. 97). Aktivt kol används ofta på detta sätt och är ett välkänt 
medel för absorption av många olika organiska ämnen. Enligt vissa undersökningar är  
aktivt kol ett effektivt hjälpmedel vid rening av vattendrag från olika kemikalieutsläpp 
(Ref. 72, Ref. 86, Ref. 90 and Ref. 102) medan andra källor menar tvärtom att aktivt kol 
inte är lämpligt som behandlingsmedel mot sådana kemikalieutsläpp (Ref. 74). 
 
Metod 71 beskriver användning av neutralisationsmedel mot utsläpp av syror och baser. 
 
Metod 72 visar en mobil reningsanläggning för mindre vattenmassor (dammar etc.) som 
har system för filtrering och neutralisation samt behandling med flockningsmedel och 
aktivt kol. 
 
 
 
5.4 Ämnen som sjunker till botten 
 

Exempel: Koltetraklorid, koldisulfid, etylendiklorid, etylklorid, tetrametylbly, kreosot 
 
 

5.4.1 Allmänna åtgärder 
 

Brådskande och allmänna åtgärder skall vidtas enligt Kapitel 1, avsnitt 1.3. 
 
En bottenliggande kemikalie har alltid en viss löslighet i vatten även om den ibland är 
ytterst liten. Lösligheten måste kontrolleras och kemikaliekoncentrationerna i det omgi-
vande vattnet måste mätas för att kunna bedöma risker för miljön, fiske, rekreations-
områden, färskvattenintag m.m. 
 

Sjunkande utsläpp kan allvarligt förorena de utsatta bottensedimenten. Efter bärgning av 
det sjunkna utsläppet kan därför noggrann planering krävas för det fortsatta saneringsar-
betet. Ett omfattande system kan behöva byggas upp för att ta hand om och rena konta-
minerade sedimentmassor (se Olycka nr 06). 
 



Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden Kapitel 5 1 december 2006 
 

 
Kap5-8 

 
Nedanstående Figur 5-6 (Ref. 66) visar det komplicerade beteendet för en sjunkande 
svårlöslig vätska i vatten. Förloppet sker på ett sätt som beror på kemikaliens fysikaliska 
egenskaper (densitet, ytspänning, löslighet, ångtryck, aggregationstillstånd m.m.) samt 
vattenströmmens styrka och utseende. 
 
Ämnets ytspänning och löslighet (om än mycket liten) påverkar dess initiala beteende på 
vattenytan samt dess dispergering och spridning i vattenmassan under färden mot botten. 
Ämnets löslighet (t.ex. 1 % eller t.ex. 0,001 %) påverkar naturligtvis dess varaktighet på 
botten. Eventuella bottenströmmar har också stor inverkan på ett bottenliggande utsläpp. 
Ämnets eventuella penetration in i bottensedimentet påverkas av sedimentets struktur 
och egenskaper i övrigt. 
 

 
Courtesy of P. Ashworth, UK 

Figur 5-6 
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Figur 5-7 visar hur en 
sjunkande svårlöslig väts-
ka bildar droppar i vatten-
massan och fördelar sig 
efter droppstorlek i 
strömmens riktning 
 
Vattenmassans ström till-
sammans med vattendjupet 
och ämnets densitet har en 
avgörande betydelse för 
hur långt ämnet färdas i 
strömmens riktning innan 
det når botten (Ref. 78) 
 
 

Figur 5-7 
Sjunkande svårlösliga 
vätskor bildar zoner i 

strömriktningen med pölar 
i olika storleksordning. 

  
 
 

5.4.2 Registrering av bottenliggande kemikalier 
 

En kemikalie som sjunker till botten sprider ut sig, i större eller mindre utsträckning, över 
ett bottenområde. Det är därför viktigt att kartlägga utsläppet för att få ett beslutsunderlag 
för responsarbetet. Bottenliggande pölar, med en plan fasgränsyta mot vattnet, kan regi-
streras med ekolod. Metod 34 visar ekolod-registreringar av sjunkna utsläpp av etylendi-
klorid och kreosot. 
 
Annan typ av registrering och noggrannare kartläggning kan göras med undervattensfar-
koster och/eller dykare (se Bilaga 10). 
 
 
5.4.3 Upptagning med mudderverk 
 
Vätskor och fasta ämnen som sjunker till botten (Klass S och SD) kan tas upp med mud-
derverk. Olika typer av mudderverk lämpar sig mer eller mindre bra för detta ändamål. 
Bilaga 7 behandlar mudderverk. 
 
Bilaga 7, Tabell B7-1 visar en översikt över de tre huvudtyper av mudderverk som finns. 
 

Adekvata säkerhetsåtgärder skall alltid tillämpas vid muddring av sjunkna kemikalier. 
Dykarnas skyddsutrustning måste vara anpassad till den aktuella risksituationen. Vid ar-
bete med särskilt farliga bottenliggande kemikalier kan det vara nödvändigt att använda 
skyddsdräkt utanpå dykardräkten (jfr Olycka nr 33). All personal som arbetar vid ytan på 
eller nära operationsplatsen måste bära personlig skyddsutrustning (jfr tillämpliga delar i 
Bilaga 1). 
 
Upptagna muddermassor skall betraktas som farligt gods och skall omhändertas för pro-
fessionell kvittblivning (se avsnitt 5.6). Om muddermassorna överförs till pråmar är det 
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viktigt att täcka pråmarna omsorgsfullt för att skydda människa och miljö. 
 
Vissa muddringssystem har egna förvaringstankar. Sådana tankar får användas endast 
under följande förutsättningar: 
 

  Tankarna är godkända för aktuella kemikalier (dvs samma regler som för kemikalie-
tankfartyg). 
 

  System med mätinstrument är installerat. 
 

  Tankarna är ordentlig skyddade eller gastäta. 
 

  Möjlighet finns för snabb evakuering av personalen. 
 

  Personalen bär nödvändig personlig skyddsutrustning under operationen. 
 
 
5.4.4 Mekaniska mudderverk 
 
Den enklaste formen av mekaniska mudderverk är grip- eller grävskopor (Figur B7-2 
och Figur B7-3) som kan användas på grunda vattenområden med maskinverket placerad 
på en pråm eller närliggande kaj eller strand. En sådan metod för muddring har tilläm-
pats i Göteborgs hamn (Olycka nr 11) för att ta upp ett utsläpp av sjunken fenol från 
hamnbassängens botten. 
 
Exempel på större mekaniska mudderverk är de traditionella s.k. paternosterverken  med 
skovlar fastsatta på ett ändlöst band (Figur B7-4 och Figur B7-5) som successivt gräver 
upp material från botten. Paternosterverk är dock normalt inte lämpliga i dessa samman-
hang. De åstadkommer alltför stor turbulens på botten vilket riskerar att sprida den 
sjunkna kemikalien över större områden. 
 
Metod 81: 
Upptagning av sjunkna utsläpp med mekanisk mudderutrustning.  
 
 

5.4.5 Hydrauliska mudderverk 
 

Vid breddning och fördjupning av farleder, hamnar m.m. används numera ofta hydraulis-
ka mudderverk som ”suger” upp det bottenliggande materialet. Dessa är bättre lämpade, 
än mekaniska mudderverk, för upptagning av sjunkna kemikalier där försiktighet måste 
iakttas så att de inte sprids ut över större bottenområden under muddringen. Vanliga kon-
struktioner av hydrauliska mudderverk visas i Figur B7-6  -  B7-10. 
 
Hydrauliska mudderverk är ofta försedda med mudderhuvuden (Figur B7-11) för att ef-
fektivisera arbetet vid fördjupning av kanaler m.m. Vid upptagning av bottenliggande 
kemikalier bör dessa mudderhuvuden avmonteras eftersom de i likhet med skovlar på 
mekaniska mudderverk åstadkommer kraftig bottenturbulens som tenderar att sprida ut 
kemikalieutsläppet. 
 
Det finns många mindre hydrauliska eller hydraulisk-mekaniska muddringssystem varav 
en del är främst avsedda för grunda vattenområden. Figur B7-12  -  B7-14 visar några 
exempel. 
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Metod 82, Metod 83 och Metod 84 visar upptagning av sjunkna utsläpp med hydraulisk 
(eller hydraulisk-mekanisk) mudderutrustning. 
 
 
5.4.6 Pneumatiska mudderverk 
 
I pneumatiska mudderverk trycker en kompressor på ytfartyget ner luft till botten som 
”lyfter upp” det bottenliggande materialet. Pneumatiska mudderverk har ingen teoretisk 
begränsning i djupled. Effekten blir starkare ju större djupet är. En praktiskt begränsande 
faktor är dock kompressorn som blir stor och kostsam vid arbete på stora djup. Dessutom 
blir röret svårt att hantera vid större djup då de sidriktade krafterna blir mycket stora. 
Riskerna för dykare blir också stora i närheten av den sugande mynningen på röret. 
 
Figur B7-15 visar ett pneumatiskt mudderverk som arbetar med en sänkbar luftdriven 
pump som får luften från en kompressor på pråmen. Pumpen består av tre cylindrar som 
alternerande fylls med sediment av det hydrostatiska trycket och sedan pressas upp till 
ytan av tryckluften. 
 
Fördelar med denna teknik, jämfört med hydrauliska mudderverk, är 1) att mudder-
slammet inte behöver ha vätskekonsistens utan kan hålla upp till 70 % torrhalt samt 2) 
att metoden inte har något teoretiskt största arbetsdjup. 
 
Det har visat sig att mammutpump eller mammutsug (engelska ”airlift”) är en mycket 
användbar typ av mudderverk för upptagning av kemikalier från inte alltför stora djup.  
I Nordsjön har mammutpumpar använts för bland annat uppsugning av sten ned till 60 - 
70 m djup. Men det är inte troligt de är praktiskt användbara på så stora djup för upptag-
ning av kemikalieutsläpp. 
 
Mammutpump (Figur B7-16)  har visat sig vara framgångsrik i väldokumenterade 
olyckor (Olycka nr 06 och Olycka nr 07). 
 
Metod 85: 
Upptagning av sjunkna utsläpp med litet pneumatiskt mudderverk (mammutpump) 
 
Metod 86: 
Upptagning av sjunkna utsläpp med större pneumatiskt mudderverk 
 
 
 
5.5 Ämnen som reagerar med vatten 
 

Exempel: Acetylklorid, kalciumkarbid, natrium, kalium, sulfonylklorid, 
toluendiisocyanat, svavelsyra, oleum 

 
 

5.5.1 Allmänna åtgärder 
 

Brådskande och allmänna åtgärder skall vidtas enligt Kapitel 1, avsnitt 1.3. 
 
Det är svårt att hänvisa till bestämda metoder för hur åtgärder kan vidtas mot utsläpp av 
kemikalier som reagerar med vatten. Insatsen måste planeras från fall till fall med sär-
skild hänsyn till ämnets reaktiva egenskaper. 
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Av alla ämnen som är vanliga i transportsammanhang är det endast ett fåtal som reagerar 
snabbt med kallt vatten (se exempel i Figur 5-9). Sådana ämnen som undergår kemiska 
reaktioner med vatten kan teoretiskt passas in klassificeringssystemet i Bilaga 3 med av-
seende på löslighet, densitet och ångtryck. Men reaktionen med vatten medför att deras 
beteende inte följer det mönster som flödesschemat (Figur B3-5) indikerar. 
 

 

 

 

 Figur 5-9   Exempel på ämnen som reagerar med vatten  
 
 

5.5.2 Vanliga ämnen som reagerar med vatten 
 

Här nedan beskrivs kortfattat beteendemönstret för några ämnen som reagerar med vat-
ten. Dessa ämnen transporteras ofta i stora eller medelstora kvantiteter. 
 

Acetylklorid 
Acetylklorid är en rykande vätska som vid kontakt med vatten reagerar häftigt och sön-
derdelas till saltsyra och ättiksyra. 
 

Kalciumkarbid 
Kalciumkarbid är ett fast ämne (pulver och/eller klumpar) som sjunker till botten och re-
agerar med vatten under bildning av acetylengas som är mycket brandfarlig. 
 

Natrium och kalium 
Natrium och kalium är s.k. alkalimetaller som flyter och reagerar mycket våldsamt med 
vatten varvid vätgas utvecklas som är mycket brandfarlig och kan bilda explosiv knall-
gasblandning med luft. Reaktionsvärmen medför att vätgasen antänds (undantag för 
mindre natriumbitar) och ofta exploderar. 
 

Sulfonylklorid 
Sulfonylklorid är en rykande vätska som vid utsläpp i  vatten reagerar häftigt och sönder-
delas till svavelsyra och saltsyra. 
 

Toluendiisocyanat 
Toluendiisocyanat (TDI - en ofta använd förkortning) är en vätska som sjunker  och rea-
gerar långsamt med kallt vatten. Reaktionen ger upphov till koldioxid och en plastpoly-
mer (polyisocyanat). Trots långsam reaktion leder koldioxidbildningen ibland till våld-
samma sprängningar av metallkärl som innehåller toluendiisocyanat. 
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Koncentrerad svavelsyra 
Koncentrerad svavelsyra reagerar inte kemiskt med vatten men ger en så häftig värme-
utveckling vid kontakt med vatten att en våldsam kokning kan ske. 
 

Oleum 
Oleum eller ”rykande svavelsyra” reagerar inte kemiskt med vatten men ger en så häftig 
värmeutveckling vid kontakt med vatten att en våldsam kokning kan ske. 
 

Tabell 5-10 Smältpunkt 
oC 

 
Densitet 

65 % Svavelsyra -64 1,6 
98 % Svavelsyra +3 1,8 
100 % Svavelsyra +10 1,8 
Oleum 20 -9 1,9 
Oleum 30 +16 1,9 
Oleum 40 +33 2,0 
Oleum 65 +4 2,1 

Egenskaper hos svavelsyra och oleum 
Både svavelsyra och oleum är mycket 
”starka”, frätande syror. Svavelsyra 
bildas när vatten blandas med svavel-
trioxid. Vid blandning av samma antal 
vatten- och svaveltrioxidmolekyler 
bildas 100 % svavelsyra. Tillsätts ännu 
mer svaveltrioxid bildas oleum eller 
”rykande svavelsyra” som har lite oli-
ka densitet och smältpunkt beroende 
på halten svaveltrioxid. Oleum 100 

(ren svaveltrioxid) 
+17 1,8 

 
Ett utsläpp av oleum 
En pråm med 1000 ton oleum slog 
runt i Chesapeake Bay, USA. Hela 
lasten rann ut inom en timme. Oleum 
reagerar med vatten under mycket 
kraftig värmeutveckling. Vid kontakt 
med utströmmande oleum började 
havsvattnet att koka under pråmen 
som lyftes upp ca en meter under den 
timme som reaktionen pågick. Mäng-
der av död fisk sågs flyta i området. 

Figur 5-11 

 
 
 
5.6 Kvittblivningsmetoder 
 
 

5.6.1 Allmänt 
 

Kvittblivningsprocedurer inkluderar metoder vid vilka kemikalierester och förorenat av-
fall tas om hand för kvittblivning eller destruktion. Sådana metoder tillämpas normalt ef-
ter en kemikaliebekämpningsoperation. Ett fåtal metoder kan användas direkt på opera-
tionsplatsen medan de flesta praktiseras i speciella mottagningsanläggningar dit materia-
let transporteras. Några viktiga kvittblivningsmetoder diskuteras kortfattat i detta avsnitt. 
Beskrivningarna av dem har baserats på EPA:s referensmanual (manual: Ref. 41, över-
sikt: Ref. 53) se avsnitt 5.7. 
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5.6.2 Förbränning på platsen (kontrollerad bränning) 
 

Många ämnen avge mycket giftiga rökgaser vid förbränning. Denna metod används där-
för endast under exceptionella omständigheter varvid tillstånd erfordras från ansvariga 
myndigheter. Utsläpp som flyter på vattenytan är normalt svåra att antända och kräver 
vanligen speciell antändningsteknik, t.ex. användning av eldkastare eller brandbomber.  
 
 

5.6.3 Förbränningsugn 
 

Högtemperaturförbränning i en speciell förbränningskammare ger fullständig oxidation 
om förbränningen utförs under noggrant kontrollerade betingelser. Det finns olika typer 
av förbränningsugnar baserade på antingen fasta eller rörliga system för förbrännings-
bädden. Användning av förbränningsugn är generellt en mycket effektiv teknik för kvitt-
blivning av en lång rad olika ämnen där processen ger ett minimum av utsläpp. 
 
 

5.6.4 Våtluftsoxidation 
 

Användning av specialutrustning för våtluftsoxidation av kemikalier vid moderat tempe-
ratur och förhöjt tryck med lämplig kombination av temperatur, tryck och reaktionstid 
kan ge fullständig oxidation av många substanser. Processen är energibesparande vid 
lämpligt anpassat tillflöde av kemikalier. Oxidationsreaktionen är ofta självgående när 
den väl startat. 
 
 

5.6.5 Pyrolys 
 

Pyrolys är en förbränningsprocess i två steg baserad på otillräcklig lufttillförsel. Proces-
sen är lämplig för komplexa blandningar av kemikalierester som vid pyrolysen förkolnas 
till lätthanterlig fast produkt. De gaser som avgår vid pyrolysen förs vidare till en särskild 
förbränningsugn för rökgaser. 
 
 

5.6.6 Avfallsdeponering 
 

Vid avfallsdeponering av kemiskt avfall läggs materialet i grunda gravar. Avfallet skall 
förbehandlas enligt gällande regler för att reducera innehållet av särskilda komponenter. I 
många länder är det förbjudet att avfallsdeponera vissa kemikalier. 
 
 

5.6.6 Djupförvaring 
 

Djupförvaring i underjorden eller berggrunden ställer stora krav på borrning till stora 
djup och noggranna förundersökningar av tilltänkta förvaringsplatser. Metoden är vanli-
gen underkastad omfattande krav på låg seismisk aktivitet, lågt naturresursvärde, nog-
grann geologisk undersökning och perfekt inkapslingsteknik. 
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5.7 EPA:s referensmanual 
 
I ett flerårigt arbete har Environmental Protection Agency i USA på kontraktsbasis låtit 
utvärdera metoder för åtgärder mot kemikalieutsläpp på land och i vatten. Arbetet har 
resulterat i en nära 300 sidor tjock referensmanual som innehåller dels tabeller där meto-
derna summariskt beskrivs och utvärderas, dels en beskrivande textdel utan figurer (ma-
nual: Ref. 41, översikt: Ref. 53). 
 
Manualen är mycket systematiskt uppställd och behandlar sammanlagt ca 670 olika ke-
mikalier. Manualen utgår från fyra olika utsläppsscenarier med var sin Tabell (1A - 4A) 
och sju åtgärdstabeller (1B - 7B) enligt följande Tabell 5-12. 
 

Tab. 4 st scenariotabeller Tab. 7 st åtgärdstabeller Antal 
ämnen 

1B Olösliga ämnen 
som sjunker 

2B Lösliga ämnen 
som sjunker 

3B Olösliga ämnen som flyter 

 
 
 
1A 

 
 
Utsläpp av fast ämne 
 
eller vätska i vatten 

4B Lösliga ämnen som flyter 

 
 
 
650 

2A Utsläpp av vätska 
på land 

5B Vätskor på land 250 

3A Utsläpp av fast ämne 
på land 

6B Fasta ämnen på land 400 

4A Utsläpp av gas 7B Gaser i luften 18 

Tabell 5-12 
 
 
De 650 ämnena i tabell 1A återkommer i tabell 2A eller 3A (visas ej här). Kemikalierna 
systematiseras enligt ca 40 olika kemikalieklasser där de i matriser för vardera tabellen 
1B - 7B (visas ej här) ställs mot ca 30 olika åtgärdsmetoder. En markering i matrisen an-
ger om metoden skall användas för åtgärd mot utsläpp av kemikalieklassen ifråga. I ef-
terföljande tabeller 1C - 7C (visas ej här) ges summariska uppgifter om metoderna avse-
ende effektivitet, tidsåtgång, begränsningar, kostnader, krav beträffande utrustning och 
bemanning, m.m. 
 
I ett avsnitt av manualen på nära 100 sidor beskrivs metoderna systematiskt under rubri-
ker som i förkortat skick återges på svenska i nedanstående Tabell 5-13. 
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Mekaniska inneslutning dammar, barriärer, länsor, förpackning 
åtgärder övertäckning nedgrävning, skumtäckning, vattentäckning 
 avlägsnande muddring, upptagning, pumpning, dispergering, 
Fysikalisk absorbering aktivt kol, absorberingsmedel 
behandling nedkylning kolsyreis, flytande kväve, is 
 filtrering  
 gravimetrisk separation flotation, sedimentering, centrifugering, 

cyklonseparation 
 indunstning  
 magnetisk separation  
 membran-separation omvänd osmos, ultrafiltrering 
 stripping luftning, ångstripping 
 nedtvättning  
Kemisk koagulering, flockning järnklorid, alun, polyelektrolyter 
behandling vätske-extraktion  
 solidifiering, 

stabilisering 
chelering, sekvestrering, cementering, gelering, 
kalkbehandl., polymerbehandl., silikatbehandl., 
termoplastbehandl. 

 jonbyte katjonbytare, anjonbytare 
 hydrolys sur hydrolys, basisk hydrolys 
 neutralisering neutralisering med syror resp. baser 
 oxidation/ reduktion oxidationsmedel, reduktionsmedel 
 polymerisation  
 utfällning  
Biologisk mikrobiell, aerob avloppsvattenbehandling 
behandling metabolisk nedbrytning, digestering, kompostering 
 enzymbehandling 
 grundvattenbehandling 
 land farming 
 in-situ biologisk behandling 
Kvitt- 
blivning 

öppen bränning, ugnsförbränning, våtluftsoxidation, pyrolys, 
nedgrävning, djupförvaring 

 förglasning (vitrifikation); saltförbränning; 
högtemperaturbehandling; plasmabehandling 

Tabell 5-13    Översiktlig tabell över metodbeskrivningar i EPA:s referensmanual 
 


