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6 Åtgärder mot löskommet 

förpackat farligt gods 
 
6.1 Klassificering av förpackat farligt gods 
 
6.1.1 IMDG-kodens klassificeringssystem 
 
Vid klassificering av förpackat farligt gods som fraktas på fartyg används ett system ba-
serat på 9 farlighetsklasser utvecklat av Förenta Nationerna. Det tillämpas över hela 
världen vid transporter av farligt gods på väg, järnväg, fartyg och med flyg. För fartyg 
finns systemet utvecklat i IMDG-koden, International Maritime Dangerous Goods Code 
(Ref. 1) som är utgiven av International Maritime Organization (IMO). Syftet med sy-
stemet är  att transporterna skall kunna ske på ett säkert sätt och har egentligen ingen di-
rekt inriktning på räddningstjänst.  
 
Tabell 6-1 är en mycket kortfattad sammanställning av IMDG-kodens klassificeringssy-
stem för förpackat farligt gods. IMDG-koden ger liten eller ingen vägledning vid åtgär-
der att omhänderta eller oskadliggöra farligt gods men har ett visst värde tillsammans 
övrig information i koden när det gäller att visa på risker hos de många tusen ämnen som 
den innehåller. IMDG-koden är en viktig informationskälla vid beredskapsplanering och 
vid insatser mot inträffade olyckor. 
 
Klass Ämnen och föremål Exempel 

1 Explosiva varor ammoniumnitrat, sprängämnen, 
tändhattar 

2 Gaser syre, gasol, acetylen 
3 Brandfarliga vätskor etylalkohol, fotogen 
4 Brandfarliga fasta ämnen, självantändande 

ämnen, ämnen som utvecklar brandfarlig gas 
vid kontakt med vatten 

svavel, kalciumkarbid 

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider väteperoxid, natriumklorat 
6 Giftiga och smittförande ämnen fenol, TML*, TEL**, gödsel, 

självdöda djur 
7 Radioaktiva ämnen tritium, radium 
8 Frätande ämnen svavelsyra, natriumhydroxid 
9 Övriga farliga ämnen och föremål asbest, PCB, 

transformatorer med PCB 
Tabell 6-1   IMDG- kodens 9 farlighetsklasser 
 
*TML = tetramethyl lead, tetrametylbly      **TEL = tetraethyl lead, tetraetylbly    
 
International Maritime Organization (IMO) har behandlat frågor om åtgärder mot kemi-
kalieolyckor i “Manual on Chemical Pollution” som omfattar två delar: Section 1 “Pro-
blem Assessment and Response Arrangement” (Ref. 42) och Section 2 “Search and Re-
covery of Packaged Goods Lost at Sea” (Ref. 19). 
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6.2 Säkerhetsåtgärder 
 
Påträffade förpackningar med kemikalier och farligt gods skall alltid behandlas med 
största försiktighet under bärgningsoperationer eftersom skador på emballaget kan ge 
läckage till omgivningen. 
 
Innan en bärgningsoperation startas skall allmänna åtgärder vidtas enligt Kapitel 1, av-
snitt 1.3. Vid åtgärder mot förpackningar med kemikalier och farligt gods finns risker att 
människor och miljö kan komma till skada. Vid planeringen bör därför följande frågor 
ställas: 
 

 • Finns risk att något innehåll kan komma ut?   
 • Kommer förpackningarna att flyta eller sjunka i vattnet? 
 • I vilken riktning kommer flytande förpackningar att förflytta sig? 
 • Kommer sjunkna förpackningar att stanna på botten eller förflytta sig? 
 
Försiktighetsåtgärder före bärgning 
 Iakttag alltid stor försiktighet vid inspektion och bärgning av förpackningar som miss-

tänks innehålla kemikalier. Även om höljet verkar vara oskadat kan mekanisk åverkan 
ha förorsakat stress hos materialet vilket ökar risken för läckor under bärgningen. 

 Samla in alla relevanta uppgifter om ämnen och emballage. 

 Om en förpacknings innehåll är okänt och läsbar information saknas måste alla mått 
och steg vidtas med största möjliga försiktighet, d.v.s. man utgår från att det kan vara 
ett mycket farligt innehåll i förpackningen till dess klarhet är nådd (”plan the work on 
a worst possible case basis”). 

 Anpassa skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder till förpackningarnas innehåll (om det 
är känt) samt deras storlek och kondition (skador, läckage). 

 Se till att oskyddad personal vistas på lovartsidan om emballage med okänt innehåll 
eller emballage med hälsofarligt läckage. 

 Iaktta största försiktighet vid lyft av gods, särskilt vid hantering av lastade fraktcon-
tainrar. 

 Förse snarast större enheter med bojar, radarreflektorer och/eller radiosändare. Det 
händer ibland att bärgat gods förloras under operationen och sedan aldrig återfinns (se 
Olycka nr 35). 

 Ta prover på läckande förpackningar om det krävs för identifiering av ämne eller ur-
sprung. Provtagning i oskadade förpackningar bör undvikas. 

 Mindre förpackningar, som är ogynnsamt påverkade av vistelsen i vattnet, skall alltid, 
av säkerhetsskäl, nedföras i bärgningsförpackningar innan fortsatt omhändertagande 
och transport. Observera att dessa måste vara typgodkända för farligt gods för att få 
användas för detta ändamål (se Bilaga 9 avsnitt B9.5). 
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6.3 Förpackningars beteende i vatten 
 
6.3.1 Allmänt 
 
Många egenskaper hos förpackningar påverkar deras kortsiktiga och långsiktiga beteen-
demönster när de vid olyckor kommer ut i vattenmiljön. Sådana egenskaper är t.ex.: 
 

  Bruttovikt, bruttovolym, flytbarhet 

  Förpackningens utseende och form 
(torrlastcontainer, tankcontainer, småbulkbehållare (IBC), storförpackning (LP), fat, 
låda, cylinder, dunk, flaska, säck etc.) 

  Kombination av ytter- och innerförpackning, t.ex.: 
- mindre förpackningar stuvade i torrlastcontainer 
- mindre förpackning i yttre skyddande emballage 
- många småförpackningar sammanhållna av yttre emballage 

  Förpackningsmaterial 
(järn, rostfritt stål, aluminium, trä, plast, komposit, glas, textil, papp etc.). 

 
Förpackningarnas egenskaper och händelseutvecklingen blir avgörande för val och ut-
formning av responsåtgärder. Om godset flyter eller sjunker krävs olika typer av åtgär-
der. Förpackningarnas storlek och vikt är avgörande för val av bärgningsutrustning. Ut-
seende och material hos förpackningarna har betydelse för hanteringen av godset. Hela 
operationens utformning påverkas av om förpackningarna är hela eller om de är skadade 
och läcker. 
 
Förpackningsmaterialets beständighet i vatten har stor betydelse för säkerhetsåtgärderna 
vid insatsen, utformningen av responsmetodiken samt tidsplaneringen för åtgärderna. 
T.ex. papp och träfiber har ger mycket kortvarigt motstånd mot vattnet medan t.ex. järn-
höljen kan hålla tätt flera år (Ref. 17 och Ref. 18) innan de perforeras av rost. 
 
Vid en olycka med sjunkna stålcylindrar med klorgas utanför den holländska kusten 
1979 var cylindrarna så korroderade när bärgningen planerades 1984 att man avstod från 
bärgningsförsök. I stället anbringade dykare sprängmedel vid cylindrarna som sedan 
sprängdes en efter en under stora försiktighetsåtgärder (Olycka nr 22). 
 
För förpackat gods som hamnar i vatten finns egentligen bara de två möjligheterna att 
det antingen flyter eller sjunker under förutsättning att höljet är tätt. Om dess volymvikt 
ligger mycket nära vattnets kan det dock antingen ligga precis under vattenytan (i mar-
vatten) eller mycket långsamt sjunka mot botten. I turbulent vatten (vågor eller ström) 
kan naturligtvis denna typ av förpackningar virvla runt i vattenmassan under längre eller 
kortare tid. 
 
Klassificeringssystemet för kemikaliers beteende i vatten (Bilaga 3) klassificerar för-
packningar, beroende på volymvikt, i tre grupper PF, PI och PS enligt Tabell B3-1 och 
Tabell B3-3. 
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6.3.2 Flytbarhet hos fat 
 
Många vätskeformiga kemikalier transporteras i 200 liters stålfat. Sådana fat tjänar som 
beräkningsexempel för flytbarhet i sötvatten enligt Figur 6-2. Med ledning av dessa be-
räkningar visas i Tabell 6-3 och Tabell 6-4 vilka kemikaliegrupper som får fyllda 200 
liters stålfat att flyta resp. sjunka i vatten. 
 

Figur 6-2   Beräkning av flytbarhet hos stålfat med vätskeformiga kemikalier 
 

Fyllda 200-liters stålfat med följande kemikalier flyter i vatten 
Kemikalietyper  Exempel 
Kolväten hexan, bensen, toluen, xylen 
Alkoholer metanol, etanol, isopropanol 
Ketoner aceton, metyletylketon (MEK) 
Etrar dietyleter, etylbutyleter 
Estrar etylacetat, butylacetat 
Aminer dietylamin, etylendiamin 
Aldehyder formaldehyd, acetaldehyd 
Tabell 6-3 
 

Fyllda 200-liters stålfat med följande kemikalier sjunker i vatten 
Kemikalietyper  Exempel 
Syror ättiksyra, myrsyra, svavelsyra 
Baser natriumhydroxidlösning, kaliumhydroxidlösning 
Glykoler etylenglykol, propylenglykol 
Klorerade kolväten koltetraklorid, trikloretylen 
Organiska blyföreningar tetrametylbly, tetraetylbly  
Organiska svavelföreningar koldisulfid, toluendiisocyanat 
Tabell 6-4 
 

Fyllda dunkar och fat med kemikalier i fast form sjunker alltid i vatten 
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6.3.3 Beständighet hos fat  
 
Tabell 6-5 visar hur beständiga olika fattyper är vid olika påfrestningar inklusive väta. 
 

                Typ av fat Fall Tryck Korrosion Väta 
Fast topp + + + + n/a Stål 
Avtagbar topp – – + + n/a 
Fast topp + + + + n/a n/a HD- 

polyetylen* Avtagbar topp + – n/a n/a 
Fiber Avtagbar topp + – – n/a – 

n/a = not applicable 
 

*Plastmaterial kan förlora sin 
styrka vid exponering av sol-
ens UV-ljus + + mycket beständig – kan förstöras 

Tabell 6-5 + beständig – – förstörs lätt 
 
 
6.3.4 Flytbarhet hos containrar 
 

Picture source: CEDRE

Många typer av förpackningar kan flyta i 
vatten beroende på inre tomrum i förpack-
ningen eller låg densitet hos innehållet. 
Torrlastcontainrar, som fallit i vatten, fly-
ter ofta och spolas iland.  
 
Torrlastcontainrar är inte vattentäta. I en 
oskadad torrlastcontainer som fallit i vatten 
kommer det långsamt tränga in vatten, vil-
ket kan göra att den sjunker beroende på 
volymvikten hos containerns last. Figur 6-6 
 
Baserat enbart på kalkyler är det inte möjligt att förutsäga flytbarheten hos en torrlast-
container eller dess motståndskraft mot mekaniskt och miljömässig påverkan. Dess bete-
ende vid första anslaget mot vattenytan beror på vilken del av containern som slår i först. 
Hörn, kanter och golv tål anslag bra medan sidor och tak kan slitas upp varvid innehållet 
kommer ut och vatten strömmar in. 
 
Tankcontainrar är vattentäta. Om de sjunker kommer ventilerna (säkerhetsventil och de-
kompressionsventil) att balansera det inre och yttre trycket. Tankcontainrar med stort 
tomrum eller last med låg densitet kan flyta i vatten. 
 
 
6.4 Bärgning av flytande förpackningar 
 

Exempel: Fat och tankcontainrar med vissa (lägre) kolväten, alkoholer, etrar, keto-
ner, aminer, acetater, aldehyder. Torrlastcontainrar med lättare styckegods.

 
Metod Y1 visar hur oljetrål kan användas för inlänsning av små förpackningar som flyter 
på vattenytan. Vid försiktig hantering kan möjligen storlekar upp till fat och liknande 
hanteras. Läckande behållare kan ibland länsas in med vanliga oljelänsor 
 
På grunt vatten kan en större läckande behållare inlänsas för att begränsa spridningen av 
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den utströmmande kemikalien. Under vissa omständigheter finns risk att den läckande 
substansen kryper under inlänsningen om vanliga länsor används. Vid sådana tillfällen 
kan barriärlänsor vara ett bättre alternativ om sådana finns tillgängliga (Metod 62). 
 
Metod Y2  använder specialtillverkade håvar och nätkorgar av kraftig konstruktion som 
är utmärkta hjälpmedel för bärgning av flytande fat och liknande förpackningsstorlekar. 
Den motordrivna nätkorgen Sealift i Metod Y2 är särskilt konstruerad för att försiktigt 
kunna ta upp föremål eller nödställda människor från vattenytan. 
 
Saknas håv kan naturligtvis rep eller stålvajrar användas. Men det kan vara svårt att fästa 
dessa vid godset och största försiktighet måste iakttas. Se Olycka nr 10 som skedde på ett 
tidigt stadium då säkerhetsrutinerna ännu inte hunnit etableras. 
 
Observera att bärgade förpackningar alltid, om så är möjligt, skall nedföras i yttre bärg-
ningsförpackningar innan fortsatt omhändertagande och transport (se Bilaga 9 avsnitt 
B.9.5). 
 
Större föremål, t.ex. fraktcontainrar som fallit överbord, måste bärgas med hjälp av ar-
rangemang som avpassas från fall till fall med hänsyn till den bärgningsutrustning som 
finns tillgänglig. 
 
För operationen krävs ett hjälpfartyg med mycket stor lyftkapacitet eftersom containerns 
vikt kan ha ökat avsevärt av inträngt vatten och slam. Vädret måste vara tillräckligt lugnt 
för att möjliggöra fästning av slingor och vinschvajer. Bärgningsproceduren måste ske 
med väl inövade rutiner enligt Metod Y3. 
 
Om containerns innehåll är okänt skall inget bärgningsförsök göras utan containern bog-
seras till lämplig hamn (”safe haven”). Om en sådan bogsering utförs med containern 
släpande i rak position blir vattenmotståndet så stort att bogserlinan kan brista (jfr 
Olycka nr 35). Bogseringen bör i stället utföras med containern liggande asymmetriskt i 
vattnet och i övrigt förberedas med bestämda rutiner enligt Metod Y4. 
 
 
6.5 Lokalisering och bärgning av sjunkna förpackningar 
 
6.5.1 Allmänt 
 

Exempel: Fat och tankcontainrar med vissa syror, baser, glykoler, klorerade 
kolväten, organiska blyföreningar och organiska svavelföreningar. 
Torrlastcontainrar med tungt eller medeltungt styckegods. 

 
Arbetet under vatten som inriktas mot sjunket farligt gods kan avse förpackade ämnen 
eller fria kemikalier. Materialet kan ligga inom en begränsad yta eller ha spritts ut över 
stora bottenområden. Arbetet kan omfatta följande steg där specialföretag ibland måste 
anlitas för vissa aktiviteter: 
 
 Sökning, ibland över stora bottenområden, utförs lämpligen med sidscannande sonar.

 Lokalisering av misstänkta ekon sker genom tolkning av bildmaterial från sidscan-
nande sonar. 
 

 Positionsbestämning av misstänkta ekon med t ex ett system bestående av en hydro-
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akustisk transmitter på ett sökfartyg och transpondrar som utplaceras på botten inom 
sökområdet. 

 Viss utgallring av ointressanta ekon med färgbildalstrande sektorscannande sonar. 

 Identifiering av återstående misstänkta ekon med undervattensfarkost för att konsta-
tera vilka ekon som härrör från eftersökt gods. 

 Inspektion av gods med undervattensfarkost eller dykare (se Bilaga 10) för att utröna 
dess kondition, om det läcker, hur det ska bärgas etc. 

 Bärgning av gods. 
 
 
6.5.2 Sökning och lokalisering av sjunkna förpackningar 
 

Picture source FOA, Sweden

Vid sökning efter sjunkna lösa kemikalier eller 
förpackat farligt gods kan det ofta vara fråga om 
stora bottenområden som måste avsökas. Högt 
sofistikerade system kan behöva användas, 
ibland  med sidscannande släpsonar (Figur 6-7) 
eller sektorscannande utrustning av den typ som 
fiskare använder för att lokalisera fiskstim. Sök-
proceduren kan bli komplicerad även vid mindre 
bottenvattenområden eftersom vattnet kan vara 
grumlig eller humusfärgat. När sonarekon er-
hålls från föremål på botten måste dessa under-
sökas närmare för att utröna om de hör till det 
eftersökta godset eller ej. Många naturliga fö-
remål på botten kan ge vilseledande ekon. Figur 6-7 System med släpsonar för 

sökning över stora bottenområden 
 
Vid exakt lokalisering av bottenliggande gods på botten måste stor vikt läggas vid den 
position som angetts för olyckan samt eventuella uppgifter som stöder eller motsäger 
positionsangivelsens tillförlitlighet. Andra viktiga uppgifter som påverkar sökproceduren 
är förpackningarnas typ, storlek och form samt förpackningsmaterial. Oundgänglig in-
formation är uppgifter om rådande strömförhållanden, vattendjup och bottentopografi. 
Det är också viktigt att ha i minnet att vattenströmmar kan flytta godset från den ur-
sprungliga positionen. 
 
 
6.5.3 Positionsbestämning och identifiering 
 
Vid vissa tillfällen är det nödvändigt att använda ett precisionsnavigeringssystem för att 
möjliggöra exakt manövrering av sökfarkosterna och underlätta en noggrann plotting av 
sökområdet. En viktig funktion med ett sådant system är också att föremålen kan posi-
tionsbestämmas exakt så att de lätt kan återfinnas, t.ex. efter avbrott i operationen,  när 
de en gång har hittats. 
 
Om lokaliserat gods av någon anledning inte kan positionsbestämmas exakt måste det 
förses med bojar, radiosändare eller akustiska sändare (”pingers”). Pingers sänder ut ult-
raljudspulser i vattnet som kan avlyssnas med särskilda mottagare varvid källan kan lo-
kaliseras. Val av frekvens hos sändaren är viktig. Låg frekvens(ex. 10 kHz) hos ljudet 
gör att det kan uppfattas på längre avstånd men är svårare att lokalisera än högre fre-
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kvens (ex. 40 kHz). Pingern bör inte sättas fast direkt på godset eftersom det skärmar av 
ljudet i ena riktningen. Pingern bör i stället sättas i ena änden på ett ex. 20 m långt rep 
som fästes i godset. 
 

 

Positionsbestämning och närmare gransk-
ning kan ofta utföras med videokameraför-
sedd undervattensfarkost (Figur 6-8). Men 
ibland måste närmare identifiering göras av 
dykare innan något beslut kan tas beträffan-
de fortsatta åtgärder. Med hjälp av olika me-
toder (avläsning av godsmärkning, provtag-
ning etc) kan försök göras att identifiera 
godset. 
 
Observera att dykare som arbetar i pre-
sumtivt farligt område måste, i likhet med 
annan personal, använda dräkter (ex. torr-
dräkter) som skyddar dem från kontakt med 
farliga ämnen. 

Figur 6-8 
Positionsbestämning och identifiering 

 
 
6.5.4 Bärgning av sjunket gods från botten 
 

Det är ofta inte lämpligt att utnyttja draggning och trålning som metoder vid bärgning av 
sjunket farligt gods. Dels kan sådana metoder bara utnyttjas i områden med relativt be-
gränsad yta, dels kan de skada förpackningarna så att deras innehåll sprids på botten. 
Möjligen kan sådana metoder tillämpas då full kontroll råder över situationen på grund av 
förpackningarnas konstruktion, djupförhållanden på platsen etc. Under sådana förhållan-
den har trålning i vissa fall använts med framgång mot sjunket förpackat farligt gods. 
 
En operation, där sjunkna förpackningar skall bärgas, måste planeras utifrån förpack-
ningarnas storlek, utspridning och kondition samt egenskaper hos deras innehåll. Mindre 
förpackningar (upp till fatstorlek) som inte ligger i alltför djupt vatten kan tas upp med en 
hydrauliskt driven "bottenplockare" (Metod Z1). Den kan lämpligen vara försedd med 
videokamera för att underlätta infångning av bottenliggande gods. Ligger de på större 
djup kan de lämpligen först överföras, med hjälp av dykare, till racksystem (Metod Z2) 
eller större behållare (Metod Z6) som sänks ned till botten. 
 
Större emballage måste fästas ett i sänder med lina och firas upp. Risken måste dock be-
dömas för att förpackningen kan skadas och att innehållet kommer ut i miljön under själ-
va bärgningen. En möjlighet kan vara att förse sådana emballage med flytkragar som 
pumpas upp. 
 
Syror och baser transporteras i stora mängder i olika typer av behållare. Om sådana be-
hållare hamnar i vattenområden sjunker de vanligen till botten (Tabell 6-4). Om de risk-
erar att skadas under en bärgningsoperation finns ibland stora miljörisker för vattenom-
rådet. Detta gäller särskilt vid operationer i vattendrag. Det har nämligen visat sig att re-
lativt små mängder syror och baser kan ödelägga livet i åar och älvar vid momentana ut-
släpp (se Olycka nr 1 och Olycka nr 3). I sådana fall kan det vara skäl i att bedöma en 
alternativ responsmetod där innehållet i den sjunkna behållaren under kontrollerade for-
mer släpps ut långsamt i det omgivande vattnet, i stället för att riskera skador under bärg-
ningen följt av ett plötsligt utsläpp av hela innehållet. 
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Metod Z4 beskriver ett sätt att långsamt tömma ut ett innehåll i en sjunken behållare till 
det omgivande vattnet. Metoden har tillämpats med framgång vid en olycka med en 
sjunken pråm i Mississippi (Olycka nr 7) och en liknande metod användes på ett sjunket 
tankfartyg i Öresund (Olycka nr 32). 
 
 
 
6.6 Bärgning av last från sjunkna fartyg 
 
6.6.1 Lyft av hela fartyget 
 

Vid totalförlisning av fartyg i relativt grunt 
vatten händer det ibland att fartyget med sin 
last står eller ligger mer eller mindre intakt 
på botten med sin last ombord. I en sådan 
situation finns möjligheten att lyfta fartyget 
(med lasten ombord) till vattenytan med 
hjälp av stora pontonkranar. Fartyget kan 
därefter föras, liggande i marvatten, till 
lämplig hamn (Figur 6-9). 
 
Olycka nr 27 beskriver hur det sjunkna 
västtyska fartyget Viggo Hinrichsen lastat 
med kromföreningar bärgades 1973 med 
hjälp av pontonkranar från 17 m djup, en 
nautisk mil norr om Grankullavik på norra 
Öland i Östersjön. 
 

 
 Picture source: Hazardous Cargo Bulletin

 Figur 6-9 Bärgning av sjunket fartyg 
 
 
6.6.2 Bärgning av last från sjunket fartyg 
 

Ett demolerat fartyg kan svårligen bärgas med pontonkranar så att lasten följer med 
oskadd. Här får operationen planeras med hänsyn till lastens spridning inuti och utanför 
fartyget. Troligen måste dykare utnyttjas för att på lämpligt sätt, mer eller mindre manu-
ellt, hantera godset på botten innan det kan bärgas. 
 
Olycka nr 33 beskriver bärgning av en last bestående av tetrametylbly och tetraetylbly 
från det sjunkna och sönderslagna fartyget Cavtat på 94 m djup i Otrantosundet i södra 
Adriatiska havet. Bärgningen utfördes under ett års tid med tryckkammarsystem och 
mättnadsdykare enligt Metod Z6. 
 
Andra bärgningsoperationer av last från sjunkna fartyg beskrivs kortfattat i Olycka nr 35 
och olycka nr 36. 
 



Åtgärder mot kemikalieolyckor i sjöar, vattendrag och kustvattenområden Kapitel 6 1 december 2006 
 

 
Kap6-10 

 
6.7 Alternativ till bärgning 
 
6.7.1 Punktering av behållare 
 
I olika sammanhang tillämpas skiftande metoder för att punktera kemikaliebehållare som 
är inblandade i olyckor. Ibland är det fråga om gasbehållare som man utsätter för gevärs-
eld för att släppa ut innehållet och minska riskerna vid den fortsatta räddningsinsatsen. 
 
I Olycka nr 19 punkterades mindre behållare med brandyxa för att möjliggöra dumpning 
i havet. 
 
 
6.7.2 Sprängning av behållare 
 
Ibland kan det vara nödvändigt att spränga behållare som är farliga att omhänderta på 
annat sätt. Då och då spränger man förpackningar, behållare och andra inneslutningar 
som innehåller explosivämnen. 
 
Olycka nr 22 beskriver en operation där sjunkna kraftigt korroderade stålcylindrar med 
klor sprängdes på havsbotten utanför den holländska kusten. Räddningstjänsten bedömde 
att detta var den bästa metoden i stället för att försöka bärga de korroderade och ömtåliga 
behållarna. Operationen utfördes under mycket noggrann övervakning av det uppvällan-
de gasmolnen. 
 
 
6.7.3 Dumpning 
 
Dumpning är numera en sällan använd metod att göra sig kvitt kemikalier och farligt 
gods. Men det händer i undantagsfall att räddningstjänsten sänker mindre förpackningar i 
havet (Olycka nr 19) och ibland t.o.m. med hela fartyg (Olycka nr 37 och Olycka nr 38) 
(Ref. 27). 
 
 
6.7.4 Övertäckning och nedgrävning 
 
Situationer kan förekomma där sjunkna förpackningar riskerar att gå sönder vid bärg-
ningsförsök. Innehållet kan då spridas ut och skada miljön. I sådana fall kan övertäck-
ning med t.ex. sand, grus eller lera av det bottenliggande godset övervägas (Ref. 80, p 
133-147) under förutsättning att det, vid en allsidig bedömning, kan anses berättigat. 
Även friliggande kemikalieutsläpp på botten kan naturligtvis behandlas på detta sätt. 
 
 
 
6.8 Ilandflutet gods 
 
Löskommet förpackat gods som inte sjunker till botten kommer förr eller senare hamna i 
land om det inte bärgas dessförinnan. Det ilandflutna godset kan redan innan vara skadat 
och det kan också skadas vid anslaget mot land. 
 
Påträffat gods (se Figur 6-10 och 6-11) på stranden måste betraktas som farligt innan an-
nan information erhålls. Allmänheten måste hindras från att närma sig godset och rädd-
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ningstjänsten skall vidta rutinmässiga försiktighetsåtgärder (jfr avsnitt 6.2). 
 
Beredskap och ansvar för åtgärder mot ilandflutet farligt gods varierar från land till 
land (ibland även inom landet) avseende larmvägar, organisation, utrustning och ruti-
ner. Ibland finns bestämda inövade rutiner beroende på den information som finns (eller 
saknas) om godset. Ibland finns skillnader i ansvar och rutiner beroende på fyndets 
lättillgänglighet eller närhet till bebyggelse eller gång- och fordonstrafik. 
 
Följande punkter ger exempel  på åtgärder som bör vidtas 
beroende på omständigheterna (jfr även avsnitt 1.3 och Bilaga 1). 
 
● Ev utrymning av närområdet genomförs 
● Riskområde och avspärrning arrangeras kring godset 
● Berörd larmcentral informeras om händelsen 
● En saneringsstation upprättas 
● En ledningscentral organiseras 
● Beslut tas om säkerhetsrutiner och skyddsutrustning för berörd personal 
 
● Godset granskas på avstånd med kikare för att söka information om ev. utsläpp m.m.
● Ett insatsteam och ett reservteam (om vardera två kemdykare) utrustas 
● Insatsteamet närmar sig försiktigt godset med vindriktningen 
● Reservteamet håller sig berett på avstånd att vid behov undsätta insatsteamet 
● Insatsteamet försöker upptäcka någon information om godsets innehåll 
● Insatsteamet kontrollerar ev. läckage med gasmätningsinstrument 
● Insatsteamet vidtar ev. erforderliga åtgärder för att begränsa utsläpp (täta läckor), 

begränsa brandfara etc. 
● Beslut tas om användning av bärgningsförpackning eller s.k. "salvage drum" (se Bi-

laga 9 avsnitt B9.5) 
 
● Grundlig sanering av kemdykarna 
● Borttransportering av det inneslutna godset 
● Kemisk analys av innehållet i godset 
 
Olika scenarier kan motivera skilda tillvägagångssätt vid insatsen. Åtgärder vid en ska-
dat och läckande gods med okänt innehåll kräver mycket högre säkerhetsåtgärder än om 
godset inte läcker. Provtagning i olika typer av gods kräver normalt insats av specialträ-
nad personal med särskild utrustning (se Metod 45 och Metod 46). Vanlig räddningsper-
sonal bör inte användas för sådan provtagning. 
 

 
Picture source: IMO Picture source: Hazardous Cargo Bulletin 

Figur 6-10 Figur 6-11 
 


