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Metoder-1 

Metoder mot kemikalieolyckor  
 

Här finns beskrivningar av 50 st åtgärdsmetoder 
mot kemikalieolyckor i olika vattenmiljöer. 

 
Metoder mot löskomna fria kemikalier 
    
Spridningsprognoser 
21 Manuell beräkning av gasmolns spridning 
22 Driftprognos för utsläpp som flyter på vattenytan 
23 Manuell beräkning av spridning i vattenmassan av utsläpp som upplöses i vattnet 
24 Prognosmodellen ALOHA för gasmoln 
25 Prognosmodellen MET för gasmoln 
26 Prognosmodellsystemet CHEMMAP  
27 Prognosmodellsystemet ChemSIS  
28 Prognosmodellsystemet 3D Transport and Water Quality Model  
    
Mätning 
31 Bestämning av hälsoriskområde med gasspårningsinstrument 
32 Fjärranalys av ämnen som flyter på vattenytan 
33 Mätning av upplösta ämnen i vattnet 
34 Registrering av bottenliggande ämnen med ekolod 
  
Provtagning 
41 Provtagning på vattenytan av skikt som är tjockare än 1 mm 
42 Provtagning på vattenytan av skikt som är tunnare än 1 mm 
43 Provtagning i vattenmassan 
44 Provtagning på botten 
45 Provtagning i förpackningar och behållare 
46 Provtagning i fristående tankar, tankcontainrar och fartygstankar 
47 Emballering av prover 
  
Gaser 
51 Bekämpning av vattenlösliga gasmoln med vattendimma 
52 Bekämpning av vattenolösliga gasmoln genom vattenbesprutning 
53 Bekämpning av gasmoln genom impaktering (återkondensering) 
    
Utsläpp som flyter på vattenytan 
61 Skumbeläggning av utsläpp på vattenytan för att dämpa avdunstningen 
62 Inlänsning av utsläpp på vattenytan och i vattenmassan 

med bottenförankrade speciallänsor i grunt vatten 
63 Inlänsning av utsläpp på vattenytan och i vattenmassan 

med luftbubbelbarriärer i grunt vatten 
64 Upptagning av utsläpp på vattenytan med uppsugande polypropylenskumplattor 
65 Upptagning av utsläpp på vattenytan med uppsugande täcken och kuddar 
66 Upptagning av kemikalieutsläpp på vattenytan med oljetrål  
67 Upptagning av kemikalieutsläpp på vattenytan med konventionell oljebekämpningsutrustning 
    
Utsläpp som upplöses i vattnet 
71 Behandling av upplösta utsläpp i vattenmassan med neutralisationsmedel 
72 Användning av mobil reningsanläggning vid upplösta utsläpp i mindre vattenmassor 
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Utsläpp som sjunker 
81 Upptagning av sjunkna utsläpp med mekanisk mudderutrustning  
82 Upptagning av sjunkna utsläpp med hydraulisk mudderutrustning  
83 Upptagning av sjunkna utsläpp med speciella muddersystem för grunt vatten 
84 Upptagning av sjunkna utsläpp med enkelt sugpumpsystem (PIJESP) 
85 Upptagning av sjunkna utsläpp med litet pneumatiskt mudderverk (mammutpump) 
86 Upptagning av sjunkna utsläpp med större pneumatiskt mudderverk 
    
Övrigt 
91 Avledning av vattenflödet i åar för att underlätta upptagning av utsläpp 
 
 
 
 
 
Metoder mot löskommet förpackat farligt gods 
    
Tätning 
Q1 Tätning av läckande behållare och tankar 
  
Driftprognoser 
X1 Driftprognosmodellen Seatrack Web 
    
Flytande förpackningar 
Y1 Inlänsning av läckande behållare med oljetrål 
Y2 Bärgning av flytande fat och tunnor 
Y3 Bärgning av flytande fraktcontainrar 
Y4 Bogsering av flytande fraktcontainrar 
    
Sjunkna förpackningar 
Z1 Bärgning av sjunkna fat och tunnor med bottenplockare 
Z2 Bärgning av sjunkna fat och tunnor med hjälp av ROV och racksystem 
Z3 Tömning av sjunkna gasfyllda behållare genom sprängning 
Z4 Kontrollerad tömning av vätska från sjunken behållare med mammutpump 
Z5 Användning av dykarburen borrutrustning för läktring av sjunkna behållare och fartyg 
Z6 Bärgning av sjunket gods på djupt vatten 
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21 Manuell beräkning av gasmolns spridning 

 
Tillämpning 
Se metodgrupp P1 i avsnitt 1.5. 
Kemikalieklasser G, GD, E, ED, FE, FED, DE  (alla klasser med G och E). 
 
Beskrivning 
Vid olyckor med momentant bildade gasmoln är det ofta svårt att hinna göra spridnings-
prognoser med hjälp av datorbaserade modeller även om de är lättillgängliga. Den här 
beskrivna ”manuella” modellen i Tabell 21a kan vara ett alternativ om man är medveten 
om metodens begränsningar. Ett turbulent vindområde kan dock ge en mycket ojämn 
spridningsbild för ett gasmoln och lugna, stabila vädersystem kan ibland ge smala och 
mycket långsträckta gasmoln (se avsnitt 5.1). Därför skall beräkningar enligt denna me-
tod alltid betraktas med reservation och aldrig bli alternativ till mätningar. 
 
För klasserna G och GD kan spridningen mycket grovt beräknas enligt nedanstående 
Tabell 21a där avstånden i vindriktningen för vissa exemplifierade ämnen anger deras 
ungefärliga största utsträckning för angiven risktyp (hälsa eller brand/explosion). Hälso-
risken avser tillfällig (kortvarig) exponering. Observera att de två högra kolumnerna an-
ger samma värden för vissa angivna kolväten. Detta betyder, för dessa ämnen, att mol-
nets största utsträckning i vindriktningen har samma ungefärliga storleksordning för 
hälsorisk och brand-/explosionsrisk (Ref. 13). För uppskattning av gasmolnfrontens has-
tighet gäller att den är ungefär lika stor som rådande vindhastighet. 
 

 Hälsorisk Brand-/explosions-risk 
 
 

Utflöde 
 

 

 
ammoniak 
vinylklorid 

klor 
 

n.m. = nautiska mil 

metan (LNG) 
propan (LPG) 
butan (LPG) 

etylen 
butylen-butadien 

ammoniak, vinylklorid 
metan (LNG) 
propan (LPG) 
butan (LPG) 

etylen 
butylen-butadien 

 
ton 

meter / n.m. 
i vindriktningen 

meter / n.m. 
i vindriktningen 

meter / n.m. 
i vindriktningen 

0,1 1000 / 0,62 200 / 0,12 200 / 0,12 
1 2000 / 1,24 400 / 0,25 400 / 0,25 

10 5000 / 3,11 1000 / 0,62 1000 / 0,62 
100 10000 / 6,21 2000 / 1,24 2000 / 1,24 

1000 20000 / 12,43 4000 / 2,49 4000 / 2,49 
Tabell 21a 
 

För vätskeformiga kemikalier (som är brandfarliga eller särskilt hälsofarliga) i klasserna 
E, ED, FE, FED och DE kan spridningen av avdunstad gas mycket grovt beräknas genom 
att avlästa spridningsvärden i Tabell 21a multipliceras med VP/100. VP är vätskans ång-
tryck uttryckt i kPa (mindre än 100) vid rådande temperatur. 
 
Nackdelar 
Metod 21 är en mycket grov beräkningsmodell som måste användas med stor reservation 
(särskilt för turbulenta och stabila vädersystem). Metoden får aldrig bli ett alternativ till 
mätningar. 
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22 Driftprognos för utsläpp som flyter 

på vattenytan 
 

Tillämpning 
Se metodgrupp P2 i avsnitt 1.5. 
Kemikalieklasser FE, FED, F och FD  (alla klasser med F). Dock försvinner utsläpp av 
kemikalier tillhörande dessa klasser, utom F, inom ett tiotal timmar, genom avdunstning 
och/eller upplösning. 
 
(Användning för driftprognoser av utsläpp av förpackningar som flyter på havsytan se 
Metod X1) 
 
Beskrivning 
 

Beräkning av drif-
ten hos ytliggande 
utsläpp kan ske 
med hjälp av vid-
stående vektordia-
gram enligt samma 
princip som för ol-
jeutsläpp. Metoden 
är användbar främst 
för kemikalier i 
klass F medan ke-
mikalier som tillhör 
klasserna FE, FED, 
och FD  vid utsläpp 
på vattenytan 
kommer att för-
svinna från ytan 
genom avdunstning 
och/eller upplös-
ning. Figur 22a 
 
Beräkningsprincipen i Figur 22a kan användas som en manuell metod för ungefärlig 
bedömning av utsläppets drift under de närmaste timmarna efter beräkningen. Prognosen 
blir noggrannare om beräkningen upprepas med jämna tidsintervall där färska data an-
vänds för vind och vattenström. En sådan fortlöpande beräkning kan ske automatiskt 
med datoriserade modeller som ger mycket noggrannare prognoser. 
 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har utvecklat en operativt fun-
gerande datorbaserad modell Seatrack Web (Ref. 124) som snabbt kan ge driftprognoser 
i Östersjöområdet. Modellen är i första hand utvecklad för att användas vid driftprognoser 
för oljeutsläpp men kan även utnyttjas för utsläpp av ”oljeliknande” kemikalier, dvs så-
dana kemikalier som beter sig ungefär som olja på vattenytan. Oljeliknande kemikalier är 
främst sådana som tillhör klassen F. 
 
Seatrack Web kan ge prognoser upp till 36 timmar och kan dessutom göra bakåtberäk-
ningar (s.k. back-tracking) till den position varifrån utsläppet kommer. 
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Modellen är tillgänglig hos SMHI dygnet runt (Ref. 124). Under kontorstid finns alltid 
oceanografisk personal tillgänglig hos SMHI som är speciellt utbildad för detta arbete. 
Att ta fram en prognos tar ca 10 minuter och resultatet kan presenteras som kartor. 
 
Seatrack Web kan även utnyttjas via användarens egen dator över Internet varvid beräk-
ningen sker på en dator hos SMHI. Resultaten överförs via Internet till användaren där de 
kan visualiseras, skrivas ut och sparas lokalt för senare bearbetning. 
 

Indata vid användning av modellen är främst: 
 
 - datum, klockslag, position 

- typ av utsläpp (momentant eller kontinuerligt) 
- önskad prognostyp (utsläpp eller flytande föremål) 

 
Vid beräkningarna används en vädermodell som styr en numerisk strömmodell för Ös-
tersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Ur strömmodellen beräknas sedan den stor-
skaliga cirkulationen som används vid drift- och spridningsprognosen (se Figur 22b). 
 

Figur 22b 
 
Seatrack Web kan även utnyttjas vid driftprognoser för fasta objekt (jfr Metod X1) som 
flyter på havsytan. 
 
Nackdelar 
Metod 22 kan främst användas för sådana kemikalier som tillhör klass F. Utsläpp av ke-
mikalier tillhörande klasserna FE, FED och FD försvinner från vattenytan inom ett tiotal 
timmar, genom avdunstning och/eller upplösning. 
 
Den manuella beräkningen enligt Metod 22 kräver, för att ge godtagbara prognoser, 
fortlöpande beräkningar enligt Figur 22a med färska data för vind och vattenström. 
 
Den datorbaserade beräkningen i Seatrack Web kan endast användas inom Östersjön, 
Öresund, Kattegatt och Skagerrak. 
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23 Manuell beräkning av spridning i vattenmas-

san av utsläpp som upplöses i vattnet 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp P3 i avsnitt 1.5. 
Metoden är endast tillämpbar på relativt lättlösliga ämnen (kemikalieklass D). Exempel: 
Aceton, etanol, fosforsyra, glykoler, isopropylalkohol, metanol, metyletylketon, mono-
etylamin, natriumhydroxidlösning, propionsyra, propylenoxid, svavelsyra, ättiksyra. 
 
Beskrivning 
 

En kemikalie som upplöses i vattnet bildar ett väx-
ande "moln" i vattenmassan i strömmens riktning. 
Det är viktigt att bedöma koncentrationerna i mol-
net för att följa kemikaliens spridning och för att 
kunna bedöma risker för miljön, fiske, rekreations-
områden, färskvattenintag m.m. Ibland kan informa-
tionen användas som underlag för spridning av be-
kämpningsmedel (t.ex. neutralisationsmedel). 
 
Spridningen kan mycket grovt beräknas enligt Figur 
23a och Tabell 23b om vattenmassans ström är lugn 
och jämn. Fronten på det upplösta kemikalie-
”molnet” håller i princip samma hastighet som vat-
tenströmmen. 
 
Beräkningen måste modifieras med hänsyn till om 
kemikaliens densitet avviker alltför mycket från 
vattnets (jfr 5.3). Vid stillastående (eller nära stilla-
stående) vatten eller vid kraftig virvelbildning kan 
metoden inte användas. 

 
Figur 23a 
 

 
 
Tabell 1c visar ”moln”-frontens avstånd från utsläppspunkten samt dess kemikaliekon-
centration för olika utflödesmängder. 
 

 Koncentration  1 g/m3 Koncentration  1 mg/m3 
Utflöde a a a a 

ton meter nautiska mil meter nautiska mil 
1 500 0,3 5 000 3 

10 1 000 0,5 10 000 5 
100 2 000 1 20 000 11 

1 000 4 000 2 40 000 22 
Tabell 23b 
 
Nackdelar 
Metod 23 kan inte användas för stillastående (eller nära stillastående) vatten eller vid 
kraftig virvelbildning. Metoden får aldrig bli ett alternativ till mätningar. 
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24 Prognosmodellen ALOHA för gasmoln 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp P1 i avsnitt 1.5. 
Kemikalieklasser G, GD, E, ED, FE, FED, DE  (alla klasser med G och E). 
Modellering av gasmoln från läckande rörledningar och tankar eller avdunstande vätske-
samlingar. Modellen fungerar för både gaser som har ungefär samma densitet som luft 
och som är tyngre än luft. 
 
Beskrivning 
ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) utgör en del av beslutstödssyste-
met CAMEO (Computer Aided Management of Emergency Operations) utvecklat av 
NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration) i samarbete med EPA 
(US Environmental Protection Agency) (Ref. 28). 
 
Systemet används av myndigheter och industrier främst i USA men är nu spritt över hela 
världen. ALOHA var från början ägnat för räddningstjänsten som akut hjälp vid kemika-
lieolyckor men har utvecklats till att även användas för planering, träning och FoU. 
 
ALOHA kan plotta ett område ned-
vind där gaskoncentrationerna kan 
överskrida ett förvalt tröskelvärde. 
Modellen kan också beräkna varia-
tionerna i källstyrka och koncentra-
tion med tiden. 
 
Väderdata kan matas in antingen 
manuellt eller automatiskt från mo-
bila stationer. Med en integrerad 
kartmodell MARPLOT kan det 
prognostiserade gasmolnet prickas 
ut på den geografiska kartan för det 
aktuella området (se Figur 24a). 
 
Systemet är lättarbetat och kan an-
vändas på bärbara datorer. På ska-
deplatser kan räddningstjänsten an-
vända ALOHA för att snabbt ta 
fram spridningsprognoser för gas-
moln. Figur 24a Picture source: NOAA 

 
ALOHA kan fritt och utan kostnad  laddas ner från CAMEO:s webbplats där även tek-
nisk support kan erhållas beträffande systemets hantering (Ref. 28). 
 
Nackdelar 
ALOHA är främst avsett för modellering av gasmoln över land där vindhastigheten var-
ken är mycket låg eller mycket hög. Systemet kan inte göra beräkningar av topografiska 
effekter från ex. berg och byggnader. Marken förutsätts vara platt och vindens hastighet 
och riktning förutsätts vara oföränderlig. 
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25 Prognosmodellen MET för gasmoln 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp P1 i avsnitt 1.5. 
Kemikalieklasser G, GD, E, ED, FE, FED, DE  (alla klasser med G och E). 
Modellering av gasmoln från läckande rörledningar och tankar. 
 
Beskrivning 
Syftet med MET (Modells für Effekte mit Toxischen Gasen) (Ref. 115) är inte bara att 
prognostisera drivande gasmolns koncentrationer. MET kombinerar beräkningar av både 
koncentrationer och källstyrkor som grund för bedömning av hälsorisker och säkerhets-
avstånd. Orsaken är att exponering av hög koncentration under kort tid kan ge samma in-
halerad dos som exponering av låg koncentration under längre tid. 
 
MET använder sålunda inhalerad dos som riskkriterium.  
 

MET består av fyra huvudmoduler som utför följande beräkningar: 
 

1. Spridning av ett momentant utsläpp (”puff”) av toxisk gas med snabb uppkomst av 
ett moln av blandad gas och luft. 
 

2. Koncentrationen som funktion av avståndet (”half sphere box model”) vid jämn 
spridning av en toxisk gas. 
 

3. Inhalerad dos. 
 

4. Sambandet dos/hälsoeffekt baserat på medicinska erfarenheter. 
 

De inmatningsdata som MET behöver är: 1) vikt/massa för utströmmat ämne, 2) vindhas-
tighet, och 3) tröskelvärde för  substansen. Övriga data för aktuellt ämne finns i systemet 
och hämtas automatiskt. 
 
MET har också moduler för simulering av 1) gasmolnets upplösning av regn, 2) inverkan 
av brand och 3) utspridning av tunga gaser. 
 
Vid beräkning av hälsorisker tar MET hänsyn till flera olika bedömningsmodeller där 
bl.a. riskerna med blandningar (t.ex. rökgaser) beräknas. 

 
MET är ett kommersiellt system som används i bl.a. Tyskland och Schweiz (Ref. 115). 
Se nedanstående Figurer 25a och 25b. 
 
Nackdelar 
MET är främst avsett för modellering av gasmoln över land där vindhastigheten varken är 
mycket låg eller mycket hög. Systemet kan inte göra beräkningar av topografiska effekter 
från ex. berg och byggnader. Marken förutsätts vara platt och vindens hastighet och rikt-
ning förutsätts vara oföränderlig. 
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Picture copyright: MEMPLEX Keudel GmbH
Figur 25a    Grafisk presentation av MET:s beräkning av gasmolns spridning 

 

Picture copyright: MEMPLEX Keudel GmbH
Figur 25b   Inmatningsmeny för data i MET 
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26 Prognosmodellsystemet CHEMMAP 
 
Tillämpning 
Ämnen som 1) flyter på vattenytan, 2) upplöses i vattnet eller 3) sjunker till botten 
(jfr avsnitt 1.5). 
 
Beskrivning 
CHEMMAP är ett modelleringssystem som beräknar drift och spridning för utsläpp av 
kemikalier i vattenmiljön. Systemet är särskilt avsett som stöd för beredskapsplanering 
och akutinsatser beträffande kemikalieutsläpp från fartyg men kan användas för alla typer 
av kemikalieutsläpp i vatten. 
 
Systemet arbetar med GIS och innehåller en tredimensionell modell för prognostisering 
av kemikaliers rörelse i vatten. Modellen baserar sina prognoser på väderdata (ex. vind 
och ström), fysiska data (ex. närheten till strand) och kemiska data för aktuell kemikalie. 
 
CHEMMAP innehåller även en biologisk modell som bedömer kemikalieutsläppets ef-
fekter på fauna 
 
CHEMMAP har ett antal komponenter som bl.a. gör följande beräkningar: 
 
● Simulering av utsläppets initialfas beroende på kemikaliens aggregationstillstånd 

och densitet. 
● Flytande utsläpps avdunstning samt drift och spridning på och under vattenytan. 
● Spridning av upplösta och dispergerade ämnen i tre dimensioner. 
● Avdunstning, upplösning och adsorption. 
● Sedimentering, återsuspension och nedbrytning. 
● Inträngning på stränder. 
● Effektiviteten hos länsor. 
 
För att beräkna vad som kommer att hända med ett utsläpp använder systemet bl.a. data 
om ämnets följande kemisk-fysikaliska egenskaper: 
 
 - Densitet - Nedbrytningshastighet  
 - Ångtryck - Ytspänning  
 - Vattenlöslighet - Fördelningskoefficienter  
 - Viskositet   
 

Dessa värden hämtas från en inbyggd databas med 900 kemiska ämnen. Om aktuellt 
ämne inte finns i databasen så kan information hämtas via en datalänk till en extern data-
bas med 40 000 rena substanser och 75 000 blandningar. Den senare databasen innehåller 
även vägledning för hälsoriskbedömning, bekämpningsåtgärder, omhändertagande, 
kvittblivning, brandbekämpning och beredskapsplanering. 
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Nedanstående Figur 26a visar modellering av ett momentant utsläpp av 10 000 ton ben-
sen på vattenytan. Plymen visar dels utsläppets utbredning på vattenytan i ett geografiskt 
område, dels koncentrationen på olika djup med en färgskala. 
 
En röd streckad linje genom den runda färgtolkade bilden ger en tvärsnittsbild i djupled 
med samma färgskala där koncentrationerna visas i tre dimensioner. Beräkningen av detta 
tvärsnitt gäller 40 timmar efter tidpunkten för utsläppet. 
 
En “Weathering Graph” ger en beräkning av massbalansen för bensenutsläppet vid olika 
tidpunkter efter utsläppet d.v.s. andelen bensen som finns kvar på vattenytan, som finns i 
vattenkolumnen under vattenytan och som har avdunstat. 
 
 
 
 

Figur 26a Picture source: Applied Science Associates, Inc.

 
 
CHEMMAP har utvecklats av Applied Science Associates, Inc. (ASA), Rhode Island, 
USA (Ref. 116) som uppger att systemet validerats med fältförsök. 
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27 Prognosmodellsystemet ChemSIS 
 
Tillämpning 
Ämnen som 1) flyter på vattenytan, 2) upplöses i vattnet eller 3) sjunker till botten. 
Beräkning av avdunstningshastighet från kemikalieutsläpp på vattenytan (jfr avsnitt 1.5). 
 
Beskrivning 
ChemSIS är ett modelleringssystem för kemikalieutsläpp i vattenmiljön som bildar ytlig-
gande skikt på vattenytan eller sprider sig i vattenmassan. Det beräknar utsläppens drift 
och spridning under inverkan av vind, vågor, vattenströmmar etc. Systemet utför tredi-
mensionell modellering av kemikalier spridning i vattenmassan. Beräkningarna inbegri-
per storskalig avdunstning och uppkomsten av gasmoln samt utsläpp som sjunker till bot-
ten. 
 
ChemSIS har utvecklats i samarbete mellan BMT Marine Information Systems och AEA 
Technology i Storbritannien. Systemet ingår i ett beslutstödssystem för kemikalieolyckor 
som hanteras dygnet runt av UK National Chemical Emergency Centre (Ref. 118). 
 
ChemSIS har i likhet med andra BMT applikationer utformats enligt en struktur som ut-
vecklats av Visual Marine Information Systems och som därför integreras direkt med 
andra applikationer som t.ex. system för oljebekämpning och sjöräddning (Ref. 117). 
 
Figurerna nedan visar modellering av ett utsläpp av 30 m3 vinylacetat. Figur 27a visar 
utsläppets drift under 3 timmar och 20 minuter då dess utbredning blivit 230 m  × 
1 818 m. Figur 27b visar mängden avdunstad (26 m3) och upplöst (4 m3) kemikalie efter 
samma tid samt efter olika intervaller dessförinnan. 
 

 
Picture source: AEA Technology Ltd. 

Figur 27a Figur 27b 
 

Kontaktadress: Se Ref. 117. 
 
Fördelar Utvecklarna av ChemSIS hävdar att systemet är världens enda modelle-

ringssystem för kemikalieutsläpp i vattenmiljön som validerats med rea-
listiska fältförsök. 
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28 Prognosmodellsystemet 

3D Transport and Water Quality Model 
 
Tillämpning 
Ämnen som upplöses i vatten eller sjunker till botten (jfr avsnitt 1.5). 
 
Beskrivning 
“3D Transport and Water Quality Model” används främst för utvärdering av ekologiska 
förändringar i kustvattenområden varvid den gör tredimensionella driftberäkningar av 
vattenlösliga kemikalieutsläpp. Modellen behandlar följande parametrar: 
 
● Utsläppets mängs och koncentration 
● Vattenströmmar 
● Utspridning i vattenmassan och på botten 
 

Picture source: Finnish Environment Institute

Figur 28a visar modellering av ett experi-
mentutsläpp av 100 ton av det lågtoxiska 
emulgeringsmedlet nonylfenyletoxylat (vat-
tenlöslighet ca 10 g/l) utanför kusten vid 
Finska viken. 
 
Utsläppspunkten är markerad med X. Mo-
dellens värden överensstämde med de upp-
mätta där utsläppets längd efter 4 veckor var 
20 km och koncentrationerna varierade mel-
lan 2 µg/l och 26 µg/l i utsläppets nederkant 
på bilden. 

Figur 28a 
 

“3D Transport and Water Quality Model” har utvecklats i Finland av National Board of 
Waters and the Environment i samarbete med Finnish Environment Institute (Ref. 14 and 
Ref. 15). 
 
“3D Transport and Water Quality Model” 
är tillgängligt hos: 
 
Finnish Environment Institute 
P.O. Box 140, FIN-00251 Helsinki 
Finland 

Operationell kontaktpunkt:   
Maritime Rescue Coordination Centre 
(MRCC) Turku, Finland 
 
Telefon (24h): +358 204 1000  
Fax: +358 2 250 0950 

 
Nackdelar 
“3D Transport and Water Quality Model” kan inte ensamt användas för att modellera 
drift och spridning av ämnen i vattenmiljön under påverkan av vind, vågor, vattenturbu-
lens och vattenströmmar. För att beräkna påverkan av dessa parametrar krävs en tredi-
mensionell hydrodynamisk modell. 
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31 Bestämning av hälsoriskområde 

med gasspårningsinstrument 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp M1 i avsnitt 1.5. 
Kemikalieklasser G, GD, E, ED, FE, FED, DE  (alla klasser med G och E). 
Användning av portabla gasspårningsinstrument för grovbestämning av yttre gränsen för 
riskområde runt stora gasmoln. Om instrument inte finns tillgängligt måste, i ett inled-
ningsskede, ett riskområde med mycket stor marginal upprätthållas kring olycksplatsen 
till dess annan information kan ge underlag för en ändrad bedömning av situationen. 
 

Exempel på olika typer av portabla gasspårningsinstrument (jfr Kapitel 3, avsnitt 3.2): 
  Reagensrör med pump IR-instrument 
  Halvledarinstrument Små gaskromatografer 
  Fotojonisationsinstrument Mobila masspektrometrar 
 
Observera att dessa instrument inte kan användas för att göra noggranna mätningar vid 
gasolyckor utomhus. Mätresultaten blir ungefärliga. 
 
Beskrivning 
Vid incidenter eller olyckor med utflöden av kemikalier är det viktigt att utföra mätningar 
av kemikaliekoncentrationer i luften. Ett syfte med sådana mätningar är att fastställa och 
avgränsa det område med hälsofarlig atmosfär där oskyddade personer inte får vistas. 
 
För vissa kemikalier kan mätresultaten användas direkt för utformning av riskområden. 
För andra kemikalier kan mätresultaten användas för att kontrollera ett riskområde vars 
utformning redan är uppskattad eller beräknad enligt någon metod. 
 

Mätningar skall  utföras av personal, försedd med 
andningsskydd, som är utbildad på instrumenten 
och väl förtrogna med deras funktion. Mätningarna 
inleds på säkert gasfritt avstånd och upprepas suc-
cessivt allt närmare det hälsofarliga området. Posi-
tionen där minsta tydliga mätutslag erhålls, utgör 
gräns för riskområdet enligt Figur 31a. Genom att 
göra fortlöpande mätningar i kringgående rörelser 
runt den förmodade gasplymen, kan det ungefärliga 
riskområdet upprättas. Figur  31a  
 
Nackdelar 
Metoden ger otillförlitliga resultat vid såväl svag som mycket kraftig vind. Generellt gäll-
er att gasmoln som sprider sig med vinden inte har den regelbundna form som Figur 31a 
visar (se Kapitel 5, avsnitt 5.1, ”Särskilda beteendemönster hos gasmoln”). 
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32 Fjärranalys av ämnen 

som flyter på vattenytan 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp M2 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan främst användas mot utsläpp av ämnen som flyter på vattenytan och vars 
upplösning och/eller avdunstning sker långsamt (klass F). 
 
Beskrivning 
Det är välkänt att oljeutsläpp på vattenytan kan upptäckas och registreras med hjälp av 
olika typer av flygburna fjärranalysinstrument. Nedanstående Figur 32a visar en skiss 
över det avancerade fjärranalyssystemet i svenska Kustbevakningens CASA 212. 
 

Källa: Kustbevakningen och Rymdbolaget 
Figur 32a 
 
Oljeutsläpp är ofta ganska viskösa (trögflytande) och bildar relativt tjocka (> 1 mm) 
skikt på vattenytan. Sådana skikt förändrar vattenytans fysikaliska egenskaper och gör 
det möjligt att upptäcka och mäta oljeutsläppen med fjärranalys. Vissa fjärranalysin-
strument kan registrera även mycket tunna oljefilmer (< 0.1 mm) på vattenytan. Efter-
som de flesta kemikalier som flyter på vattnet bildar just sådana tunna filmer kan de 
registreras med samma instrument t.ex. sidspanande radar (SLAR) och IR/UV-scanner. 
 
Vid ett utsläpp av en större mängd styren i Louisiana, USA, visade det sig att ett speci-
ellt IR-instrument ”forward-looking infrared imager” (FLIR) med fördel kunde använ-
das för att lokalisera styren på vattenytan (Olycka nr 08). 
 
Nackdelar 
Metoden kan inte användas över begränsade vattenytor t.ex. mindre insjöar, dammar, flo-
der och åar. 
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33 Mätning av upplösta ämnen i vattnet 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp M3 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan användas mot utsläpp av ämnen som upplöses helt eller delvis i vattnet 
(klasserna GD, ED, FED, FD, DE, D, SD – dvs alla med D). Det kan också bli aktuellt att 
mäta spridningen av sjunkande ämnen i bottenvattenskiktet (klass S). 
 
Beskrivning 
Mätning av kemikaliers spridning i vattenmassan utförs ofta genom att analysera vatten-
prover som hämtas upp till ytan från positioner i vattenmassan som misstänks innehålla 
den löskomna kemikalien (jfr Kapitel 3, avsnitt 3.4). 
 
Vattenprover kan tas med speciella vattenprovhämtare som finns i många olika utföran-
den (Figur 33a – 33c). De sänks ner till avsett djup och fylls genom att ventiler öppnas 
genom manuell fjärrmanövrering från ytan. 
 
Analysen kan utföras på många olika sätt. Val av mätprincip och utrustning sker beroen-
de på typ av utsläpp i vattenområdet. Principen kan grunda sig på bl.a. pH, ljusabsorption, 
konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga), turbiditet (grumlighet) eller fluorescens. 
 
Ibland kan analysen ske med en portabel analysutrustning. En sådan utrustning använ-
des i Olycka nr 27 och resultaten användes som beslutsunderlag av räddningstjänsten. Det 
finns även mobila laboratorier som kan placeras nära olycksplatsen (Ref. 56). 
 

  
  Picture source: Hydro-Bios
Figur 33a Figur 33b Figur 33c 
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Mätning av kemikalier i vattenmassan 
kan också utföras mer eller mindre au-
tomatiskt genom nedsänkning av sen-
sorer kopplade till analysinstrumentet. 
 
Det är även möjligt att bogsera en sen-
sor som hålls på rätt nivå med hjälp av 
skärplan (depressor, se Figur 33d). 

Figur 33d 
 
Nackdelar 
Det kan vara mycket tidskrävande att manuellt ta så många vattenprover vid en utsläpps-
plats att en klar bild erhålls över utsläppets geografiska utbredning. 
 
Ibland måste proverna föras till stationära laboratorier vilket ytterligare fördröjer arbetet. 
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34 Registrering av bottenliggande ämnen 

med ekolod 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp M4 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan användas mot utsläpp av ämnen som sjunker till botten (klasserna S och SD 
– dvs de med S).  
 
Beskrivning 
Bottenliggande pölar, med en plan fasgränsyta mot vattnet, kan registreras med speciella 
ekolod (Ref. 57). Instrumentets pulser av ultraljud reflekteras mot botten varefter ekon 
registreras av instrumentet och visas på skärm och/eller skrivare som ett diagram (jfr Ka-
pitel 5, avsnitt 5.4).  
 

Picture source: A. Meyer et al. 
Figur 34a 
 

Metoden beskrivs som mycket 
framgångsrik. Bottenliggande 
skikt med tjocklekar ner till 1 
cm kan upptäckas och registre-
ras. 
 
Figur 34a visar en ekolod-
registrering av 1300 kubik-
meter etylendiklorid som efter 
en olycka sjunkit till botten på 
12 m djup i en amerikansk sjö 
(Ref. 57). Den bottenliggande 
pölens utsträckning var ca 
40 m. 
 
Figur 34b visar en ekolod-
registrering av 375 kubikmeter 
kreosot som efter en olycka 
sjunkit till botten i en liten 
grund amerikansk damm (Ref. 
57). Den bottenliggande pö-
lens utsträckning var ca 50 m. 
 
De inringade siffrornas bety-
delse: 
1) Kreosotpölens yta 
2) Kreosotpölens botten 
3) Mjukbotten 
4) Sandbotten 
5)  En åra doppad i kreosoten Picture source: A. Meyer et al. 
 Figur 34b 
 
Nackdelar 
Begränsad tillgång på lämpliga instrument. Metoden endast tillämpbar på bottenliggande 
pölar som har en plan (vågrät) fasgränsyta mot vattnet. 
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41 Provtagning på vattenytan 

av skikt som är tjockare än ca 1 mm 
 
Tillämpning 
Kemikalier som flyter på vattenytan och bildar skikt som är tjockare än ca 1 mm. 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Se Kapitel 4 Provtagning beträffande allmänna frågor på området. 
 
Provtagningen bör om möjligt inriktas på de allra tjockaste partierna i utsläppet. Om ut-
släppet är stort bör prover tas på flera olika positioner för att erhålla en representativ 
provkollektion. 
 
Klumpar och mycket tjocka partier kan skrapas med spatel så att tillräcklig provmängd 
erhålls och direkt kan nerföras i provflaska. Lättflytande tjocka partier kan skummas di-
rekt med provflaska genom upprepade svep. Efter varje svep avlägsnas i görligaste mån 
det vatten som kommit in i flaskan. Försök få upp så stor substansmängd som möjligt. 
Observera dock att ett fåtal milliliter är bättre än ingenting. 
 
Det kan dock vara mycket svårt att få upp kemikalieprov, med spatel eller svep med 
provflaska, om skiktet på vattenytan endast är någon millimeter tjockt. Då kan i stället 
nedanstående metod vara framgångsrik. 
 
Den beskrivna metoden och utrustningen används av svenska Kustbevakningen vid prov-
tagning av oljeutsläpp (Ref. 7). 
 
Utrustningen som visas i Figur 41a kan användas för provtagning av kemikalieskikt som 
flyter på vattenytan och har en tjocklek ner till ca 1 mm. Utrustningen består bl.a. av en 
polyetylenstrut (av engångstyp) försedd med en fåll som gör att den kan träs på en metall-
ring. En hållare anbringas sedan på metallringen. Hela anordningen kan skruvas fast på 
en båtshake eller trästång som förs in i hållaren enligt Figur 41b. 
 

 
Figur 41a 
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Ett hål klipps i struten 
enligt Figur 41b 

 
 Figur 41b 
 

 

Den ihopsatta prov-
tagningsanordningen 
sveps genom utsläp-
pet på vattenytan och 
får skumma av det 
flytande kemikalie-
skiktet så att så 
mycket substans som 
möjligt kommer in i 
struten. 

Figur 41c  Figur 41d 
 

 

Efter ett svep får vattnet rinna av enligt 
Figur 41e varefter strutöppningen täpps 
till enligt Figur 41f (obs skyddshands-
kar). Den vattenbefriade substansen får 
rinna ner i en 100 ml provflaska. Proce-
duren upprepas tills (helst) minst någon 
milliliter prov insamlats eller flaskan 
fyllts till ¾ eller till 2 cm nedanför un-
derkanten av skruvlocket. 

 

Figur 41e  Figur 41f 
 
Nackdelar 
Specialutrustning erfordras. Metoden kan endast användas för provtagning av vätskefor-
miga ämnen som flyter på vattenytan utan att lösas upp alltför snabbt i vattnet och dess-
utom är tillräckligt viskösa så att de bildar skikt överstigande 1 mm tjocklek. 
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42 Provtagning på vattenytan 

av skikt som är tunnare än ca 1 mm 
 
Tillämpning 
Kemikalier som flyter på vattenytan och bildar skikt som är tunnare än ca 1 mm. 
 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas.  
 
Se Kapitel 4 Provtagning beträffande allmänna frågor på området. 
 
Provtagning av tunna filmer på vattenytan kan ske med finmaskiga teflondukar enligt 
Figur 42a och 42b. Teflon är ett inert material som inte inverkar negativt på den efterföl-
jande kemiska analysen. 
 
Den beskrivna metoden och utrustningen används av svenska Kustbevakningen vid 
provtagning av oljeutsläpp (Ref. 7). 
 
Figur 42a visar utrustning-
en som består av ett met-
spö med en klädnypa som 
håller fast teflonduken. 
Teflonduken måste hante-
ras med stor försiktighet så 
att den inte kontamineras 
av främmande ämnen som 
kan störa analysen. 
 

Figur 42a 
 
Provtagningsarbetet be-
drivs enligt Figur 42b. Om 
filmen är mycket tunn 
(”sheen”) måste många 
upprepade svep göras med 
duken så att åtminstone 
någon liten spårmängd ab-
sorberas. Hela duken in-
förs sedan i en provflaska 
med hjälp av en ren pinne 
el. dyl. som ”påförare”. 

Figur 42b 
 
Nackdelar 
Speciella teflondukar erfordras för provtagningen. Metoden kan endast användas för 
provtagning av vätskeformiga ämnen som flyter på vattenytan utan att lösas upp alltför 
snabbt i vattnet. 
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43 Provtagning i vattenmassan 
 
Tillämpning 
Kemikalier som är upplösta i vattenmassan. 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Se Kapitel 4 Provtagning beträffande allmänna frågor på området. 
 
I undantagsfall är syftet med provtagning i vattenmassan att identifiera ett löskommet 
ämne. Oftast är dock kemikaliens identitet känd och det är då angeläget att få en uppfatt-
ning om dess utspridning i vattenmassan och rita en karta (helst tredimensionell) över 
dess utbredning i området (jfr Olycka nr 27). Vattenprover tas med vattenprovhämtare på 
olika positioner och på olika djup så att en karta över utspridningen kan ritas upp. I grun-
da vattenområden (med djup ner till några tiotals meter) bör tre prover tas på varje prov-
tagningsposition, t.ex. 2 m från ytan, 2 m från botten och mitt emellan dessa punk-
ter. Ange noga position och djup för alla provtagningar. I djupare områden bör provtag-
ningsstrategin bedömas från fall till fall. 
 
Provtagningen sker genom att en behållare, ”provhämtare”, sänks med lina ner till be-
stämda djup och öppnas varvid behållaren fylls och kan tas upp. Provhämtaren kan öpp-
nas antingen genom att rycka i en separat lina som är fäst vid ett lock på behållaren eller, 
vilket är vanligare, med ett lod som får falla längs samma lina som bär provhämtaren. 
 
Det finns en mängd olika typer av vattenprovhämtare med olika användningsområden 
och med olika användarinstruktioner. Här visas bilder på några exempel med mycket 
kortfattad beskrivning. 
 
Ruttnerhämtare 
En mycket vanlig konstruktion som är enkel att hantera och som an-
vänds för många olika ändamål. Den finns vanligen i storlekar mellan 
0,5 och 5 liter. Den är utrustad med en inre termometer som kan avlä-
sas från utsidan. 
(Ref. 126 och Ref. 127) 

Figur 43a 
Picture source: HYDRO-BIOS GmbH 

 

 
Limnos provhämtare 
En enkel provhämtare, för djup ner till 30 m, som för-
enklar hanteringen genom att provflaskorna (rymd 1 li-
ter) fylls direkt vid provtagningen.  
(Ref. 126 och Ref. 127) 

Figur 43b
 

Picture source: CANIMPEX Enterprises Ltd., Canada 
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Micros prov-
hämtare 
En enkel prov-
hämtare, för djup 
ner till 100 m, 
försedd med en 
utbytbar 500 ml 
glasbehållare. 
(Ref. 126 och 
Ref. 127) 
 
 

Nansen prov-
hämtare 
En modern prov-
hämtare med grade-
rad utbytbar 1,7 li-
ters behållare till-
verkad av slagtålig 
polykarbonat. 
(Ref. 126 och Ref. 
127) 
 
 

Figur 43c Figur 43d
  

Picture source: 
CANIMPEX Enterpri-

ses Ltd., Canada 
 

 

 

Picture source: 
CANIMPEX Enterprises 

Ltd., Canada 

 
KC small vo-
lume water 
sampler 
 
Provhämtare 
för 70 ml prov 
tillverkad av 
mässing. 
(Ref. 128) 

KC small stain-
less steel water 
sampler 
  
Provhämtare för 
500 ml prov till-
verkad av rostfritt 
stål.  
(Ref. 128) 

Figur 43e Figur 43f
  

Picture source: 
KC-Denmark 

 

 

Picture source: 
KC-Denmark 

 
Nackdelar 
Åtskilliga provtagningar kan krävas för att kartlägga en kemikalies tredimensionella 
spridning i vattenmassan. 
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44 Provtagning på botten 
 
Tillämpning 
Lösa kemikalier som sjunkit till botten. 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Se Kapitel 4 Provtagning beträffande allmänna frågor på området. 
 
Sjunkna kemikalier som ligger i fri form på botten är vanligen svårlösliga i vatten eller 
har relativt låg löslighet. Provtagning kan utföras på olika sätt beroende på omständighe-
terna. Vid all provtagning på botten bör om möjligt provtagningspunkter lokaliseras på 
förhand för att nedbringa antalet provtagningar. 
 
I grunt vatten kan en lättdykare utföra provtagningen med en provbehållare om strikta 
säkerhetsrutiner iakttas med hänsyn till de risker som föreligger. All provhantering måste 
ske med betryggande skyddsutrustning. 
 
Fasta kemikalier 
Provtagning på kemikalier i fast form på botten kan 
ske med en liten sedimentprovtagare. Vanliga mo-
deller är ”Ponar-hämtare” och ”van Veen-hämtare” 
som båda ser ut ungefär som Figur 44a med skov-
larna ihop. Dessa modeller sänks ned med öppna 
skovlar som slår ihop när hämtaren träffar botten. 

Figur 44a  
 
Vätskeformiga kemikalier 
Vätskeformiga sjunkande kemikalier rinner till fördjupningar på 
botten där de samlas i pölar. De kan inte tas upp med en hämtare 
som visas i Figur 44a eftersom denna inte är tät nog att hålla kvar 
vätskor. I stället måste användas en provhämtare som är konstruerad 
för vätskor. Figur 44b visar ett exempel som kallas “KC small vo-
lume water sampler” (Ref. 128). Den rymmer 70 ml prov och är 
tillverkad av mässing (även visad i Figur 43e).  
 
Vid provtagning av vätskeformiga kemikalier på botten ställs stora 
krav på att provtagningspunkten är noggrant bestämd så att provta-
garen får en tillräcklig vätskevolym att tränga ned i. 

Figur 44b
 

Picture source: KC-Denmark 
 
Nackdelar 
Det kan vara mycket svårt att lokalisera provtagningspositioner på botten där tillräcklig 
provmängd kan erhållas. 
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45 Provtagning i förpackningar och behållare 
 
Tillämpning 
Förpackningar och behållare med kemikalier i fast eller flytande form. 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Se Kapitel 4 Provtagning beträffande allmänna frågor på området. 
 
Exempel på mindre eller medelstora förpackningstyper för lösa kemikalier är fat, dunkar 
och lådor tillverkade av metall, plast, plywood eller träfiber. Stålfat är en mycket vanlig 
förpackningsform för både vätskeformiga och fasta kemikalier. Något större förpack-
ningstyper med volymer av ca 0,5 – 3 m3 är s.k. storförpackningar (large packagings, 
LP:s) och småbulkbehållare (Intermediate Bulk Containers, IBC) som finns i olika mate-
rial t.ex. textilier, trä, plast, metall och komposit. Ännu större behållare är tankcontainrar 
som kan innehålla runt 20 – 30 m3 vätskeformiga kemikalier. Bilaga 9 behandlar olika 
typer av emballage. För provtagning i tankcontainrar se Metod 46. 
 

Picture source:
US Environmental Protection Agency

Provtagning av förpackningar och behållare 
med okänt innehåll skall alltid utföras av väl-
utbildad personal klädd i helskyddsutrustning. 
Arbetsteamet skall bestå av minst två samar-
betande kemdykare. 
 
Insatsarbetets försiktighetsåtgärder bör utfor-
mas efter det engelska uttrycket ”worst pos-
sible case basis”.  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. 
 
Följande punkter ger exempel  på åtgärder 
som bör vidtas beroende på omständigheterna 
(jfr även avsnitt 1.3, avsnitt 6.8 och Bilaga 1). 

Figur 45a 
 
● 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 
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● 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-
dad och läckande behållare med okänt innehåll kräver mycket högre säkerhetsåtgärder 
än om behållaren inte läcker. 
 
Provtagning i olika typer av behållare kräver normalt insats av specialtränad personal 
med särskild utrustning. Räddningspersonal bör inte användas för sådan provtagning. 
 
Vid öppning av behållare används i första hand vanlig öppningsutrustning (Figur 45b). 
Rostiga behållare måste ofta öppnas med andra metoder (Figur 45c-45g).  Här nedan ges 
några exempel på utrustning och rutiner för öppning och provtagning (jfr Ref. 129-131). 
 

 
Picture source: US Environmental Protection Agency 

Figur 45b Figur 45c 
Exempel på universalöppnare för fat 
(finns tillverkade av gnistsäker brons) 

Exempel på håltagare för metallbehållare 

 
Figur 45d 
”Konservöppnare” 
för stålfat (finns 
med gnistsäkert 
skär) 

 

Figur 45e
Nagelförsedd
grävskopa för

håltagning

Picture source: US Environmental Protection Agency 
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Picture source: US Environmental Protection Agency 

Figur 45f Figur 45g 
Pneumatisk fatöppnare 
som vrider upp fat-tappen 

Hydraulisk fatöppnare som trycker en 
gnistsäker nagel genom plåten 

 
 

Picture source: US Environmental Protection Agency 
Figur 45h Figur 45i 

Enkel rutin för provtagning av vätskor 
med hjälp av vanligt glasrör 

Alternativ för provtagning av 
vätskor med specialrör 

 
Nackdelar 
Normalt måste särskilt utbildad personal anlitas för provtagningen. 
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46 Provtagning i fristående tankar, 

tankcontainrar och fartygstankar 
 
Tillämpning 
Alla typer av större tankar. 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Se Kapitel 4 Provtagning beträffande allmänna frågor på området. 
 
Exempel på mindre tankar är vissa typer av småbulkbehållare (Intermediate Bulk Contai-
ners, IBC) som för vätskeformiga ämnen finns tillverkade av plast, metall och komposit. 
Ännu större behållare är tankcontainrar som kan innehålla runt 20 – 30 kubikmeter väts-
keformiga kemikalier. Bilaga 9 behandlar olika typer av emballage. Fristående tankar i 
fartyg kan vara ännu större. 
 
Provtagning av förpackningar och behållare med okänt innehåll skall alltid utföras av väl-
utbildad personal klädd i helskyddsutrustning. Arbetsteamet skall bestå av minst två sam-
arbetande kemdykare. 
 
Insatsarbetets försiktighetsåtgärder bör utformas efter det engelska uttrycket ”worst pos-
sible case basis”.  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. 
 

Picture source:
KC-Denmark

Det kan vara svårt att komma åt att ta 
prover i tankar med en handhållen prov-
tagare. I stället bör en liten provhämtare 
firas ner (jfr 46a och 46b) genom en 
tanköppning eller ett pejlrör. 
 
Om snöre används för att fästa prov-
hämtaren bör det vara tillverkat av 
bomull - ej syntetmaterial som kan ge 
upphov till statisk elektricitet. Används 
tråd eller måttband av metall måste an-
ordningen jordas i tankväggen. 
 
När provhämtaren i Figur 46a används 
skall den förses med ett rent (oanvänt) 
rörglas som kastas efter användning. 
Metallhållarna i Figur 46a och 46b skall 
rengöras noga efter användning. 

Figur 46a 
Svenska Kustbevakning-
ens specialtillverkade 
provhämtare 

Figur 46b 

 
Nackdelar 
Normalt måste särskilt utbildad personal anlitas för provtagningen. 
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47 Emballering av prover 
 
Tillämpning 
Mindre provmängder (< 80 ml)  av kemikalier eller kemikalieförorenat material. 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Se Kapitel 4 Provtagning beträffande allmänna frågor på området. 
 
Emballering, märkning och befraktning av försändelser av prover med farligt gods måste 
följa såväl IMDG-kodens regler som de nationella regelverk som gäller. (IMDG-koden se 
Ref. 1). 
  
Prover som skall underkastas kriminalteknisk undersökning måste alltid hanteras och 
förvaras så att de inte kan manipuleras, förväxlas eller förorenas av främmande ämnen En 
skyndsam hantering av prover skall eftersträvas eftersom proverna kan ha stor betydelse 
från ansvars- och skadeståndssynpunkt. 
 
Som provbehållare (jfr Figur  47a) kan ofta användas 100 ml tjockväggiga, hållbara 100 
ml glasflaskor tillverkade av t.ex. borosilikat (Duran, Pyrex, Simax). De måste ha lock 
och tätning av hög kvalitet och bör ha vid hals (ca 30 mm) för att underlätta påfyllning. 
Tidigare använda provflaskor får av analystekniska skäl inte återanvändas, inte ens efter 
grundlig rengöring. 
 

Påfylld provflaska stoppas i en förslutningsbar 
och individnumrerad säkerhetspåse (Figur 47b). 
Säkerhetspåsen bör vara försedd som med tre st 
löstagbara självhäftande nummeretiketter med 
samma nummer som påsen. Provflaskan förses 
med en ifylld etikett enligt Figur 47e. På den 
senare etiketten fästes en nummeretikett från 
säkerhetspåsen (Figur 47b). 
 
Säkerhetspåsen med flaskan försluts enligt den 
rutin som gäller för påstypen. Försluten säker-
hetspåse med flaska stoppas i en 600 ml plast-
burk med tättslutande lock (Figur 47c). Figur 47a Figur 47b 
 

 

Burken fungerar som en kompletterande tätning och 
extra stötskydd för provet. Även på utsidan av burken 
placeras en nummeretikett från säkerhetspåsen. Burken 
med innehåll placeras i en transportkartong (Figur 47d).
 
Kartongen förses med en UN-märkning enligt Figur 47f  
samt en påskrift om typgodkännande där Figur 47g ger 
ett exempel. 

Figur 47c Figur 47d 
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Den tredje nummeretiketten från säkerhetspåsen sätts på den analysbegäran som sänds 
till laboratoriet. Laboratoriet ombeds att förse analysprotokollet med detta nummer. 
Numret på säkerhetspåsen är sålunda unikt för varje enskild påse och det prov som påsen 
innehåller. En av nummeretiketterna sätts på nedanstående etikett (Figur 47e) som skall 
sitta på provflaskan och innehålla uppgifter om provet. 
 
 Datum för provtagn.: 

(Plats för nr-etikett från individnumrerad säkerhetspåse) Provtagningsplats: 
  

  
Typ av prov (vätska, pulver, etc.): 
Varifrån provet togs (typ av behållare el. utsläpp): 

Namn:  Tjänsteställe:  PROV- 
TAGARE Tel.nr:  Alt. Tel.nr:  

Figur 47e 
 

Många kemikalier regleras som farligt gods vid emballering och be-
fraktning vilket medför mycket höga krav på dessa rutiner. Dock kan 
sådana provmängder som avses och emballeras enligt figurer 47a - 47d 
sändas som s.k. ”Fria mängder farligt gods” (“limited quantities”) vilket 
innebär vissa förenklade rutiner jämfört med andra försändelser av far-
ligt gods. Varans UN-nummer skall alltid anges på ytterförpackningen 
innanför en stor kvadratisk ram (ritad med kraftig filtpenna) som står på 
sin spets enligt Figur 47f. 

Figur 47f 

 
När det gäller prover som är okända till sin typ skall den farlighetsnivå väljas beträffande 
UN-nummer så att största säkerhet uppnås vid transporten. För t.ex. oljeprover kan ofta 
UN 1202 (dieselbrännolja) användas. Men för oljeprover som är mer brandfarliga (har 
lägre flampunkt) skall UN 1223 (fotogen) eller UN 1203 (bensin) användas. 

 
Alla prover som skall transporteras som farligt gods måste emballeras i en typgodkänd 
förpackning enligt exempelvis figurer 47a - 47d som visar de fyra delar som ingår i en 
typgodkänd förpackning för oljeprover. 
 

Förpackningen måste förses med en märkning 
enligt exemplet Figur 47g som ett bevis på 
typgodkännandet. Figur 47g 
  

Symbolernas betydelse i märkningen framgår av nedanstående tabell (jfr B9.5): 
 

 
FN:s förpackningssymbol. 

4 Förpackningstyp (4 = låda). 
G Förpackningsmaterial (G = papp). 
X Provad och godkänd för förpackningsgrupp I, II och III. 
1 Förpacknings maximala vikt i kilogram. 
S Förpackningen innehåller antingen ett fast ämne eller en innerförpackning. 
02 De två sista siffrorna i tillverkningsåret. 
S Den stat där märkningstillståndet är utfärdat (S = Sverige) 

SP Namn på tillverkaren eller annan av behörig myndighet fastställd märkning 
för att identifiera förpackningen (SP = SP Sveriges Provnings- och Forsk-
ningsinstitut). 

319509 Nr. på typgodkännandets certifikat. 
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Sammanfattning av rutiner för påfyllning och märkning av provflaska 
1. Tillvarataget prov skall emballeras på ett tillfredsställande sätt innan det kan fraktas. Pro-

vets form är vanligen ett av följande fyra alternativ: 
  Fri kemikalie 
  Provtagningsduk med absorberad kemikalie (jfr Metod 42) 
  Föremål som är nersmetat med en kemikalie 
  Delar av djur eller växter som är nersmetade med en kemikalie 
 

2. Använd ny (oanvänd) provflaska för varje ny prov. 
 

3. Om möjligt undvik att få med vatten eller andra främmande ämnen. Låt överflödigt 
vatten rinna av från provtagningsduk eller nersmetade föremål som skall emballeras. 
Kontrollera att materialet inte innehåller vävnadsmaterial som kan ruttna under be-
fordran. För ner provet i en provflaska. Om en provtagningsduk skall föras ner i flas-
kan försök att göra detta med tränypan utan att vidröra duken med fingrarna. Detta går 
bäst om man hjälper till med en extra nypa eller annat rent föremål. 
 

4. Fyll inte flaskan till högre nivå än ca 2 cm under lockets underkant (om flaskan fylls 
helt kan den senare börja läcka i rumstemperatur). 
 

5. Kontrollera att packningen i flaskans lock är oskadad och att flaskan håller tätt när 
locket är ordentligt åtskruvat. Torka av ev spill på utsidan av flaskan. 
 

6. Förse varje provflaska med ifylld provetikett med utseende enligt Figur 47e. Sätt på den 
första nummeretiketten från en säkerhetspåse (Figur 47b). Nummeretiketten anbringas 
lämpligen i härför avsedd ruta på provetiketten. 
 

7. Om ivägsändning av prover fördröjs skall de förvaras vid en temperatur av högst 
+4oC. 

 
Sammanfattning av rutiner för emballering av provflaska 
1. Stoppa provflaskan (med påklistrad nummeretikett) i en säkerhetspåse (Figur 47b) och 

förslut denna enligt anvisning. Behåll två nummeretiketter från säkerhetspåsen för den 
fortsatta hanteringen. 
 

2. Stoppa paketet i en 600 ml plastburk (Figur 47c) och fäst den andra nummeretiketten på 
burken. 
 

3. Burken med innehåll placeras i en transportkartong (Figur 47d). Kartongen förses 
med en UN-märkning enligt Figur 47f  samt en påskrift om typgodkännande där Figur 
47g ger ett exempel. 
 

4. Skriv en analysbegäran och fäst den tredje nummeretiketten på skrivelsen. 
 
Nackdelar 
Metoden medför anskaffning och hantering av speciellt emballage. Emballering av kemi-
kalier och korrekt hantering av farligt gods kräver omsorgsfullt utarbetade rutiner för att 
upprätthålla en hög säkerhetsnivå samt uppfylla gällande krav i de nationella och interna-
tionella regelverken. 
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51 Bekämpning av vattenlösliga gasmoln 

med vattendimma 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B1 i avsnitt 1.5. 
Metoden kan främst användas mot gaser som är lösliga i vatten t.ex. ammoniak och sva-
veldioxid (klass GD). 
 
Se även Metod 52 och Metod 53 (Ref 141 och Ref. 139). 
 
Beskrivning 
Vid utsläpp av kondenserad ammoniak på mark eller i vatten kokar en del av ammonia-
ken mycket snabbt av och bildar vita, hälsofarliga moln som driver med vinden (jfr av-
snitt 5.1, Särskilt beteendemönster hos ammoniak). Dessa moln är vattenlösliga och kan 
vid låg vindstyrka "slås ner" (tvättas ner) med fina, spridda vattenstrålar (vattendimma) 
enligt Figur 51a (se Olycka nr 12). 
 

Figur 51a 
 

Av kondenserad ammoniak som hamnar i vattnet upplöses en stor del och bildar basisk 
(alkalisk) ammoniumhydroxidlösning (jfr avsnitt 5.1) som är skadlig för miljön (jfr 
Olycka nr 1). Inom begränsade, känsliga vattenområden med låg vattenomsättning bör 
därför neutralisationsmedel inblandas i vattnet för att minska miljöskadorna. 
 
Nackdelar 
Bekämpning av gasmoln med vattendimma är praktiskt möjlig endast mot mindre be-
gränsade gasmoln och vid låg vindstyrka. 
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52 Bekämpning av vattenolösliga gasmoln 

genom vattenbesprutning 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B1 i avsnitt 1.5. 
Metoden kan främst användas mot gaser som är olösliga i vatten t.ex. metan, propan, bu-
tan, butadien, etylen, propylen, gasol och vinylklorid (klass G). 
 
Se även Metod 51 och Metod 53 (Ref 141 och Ref. 139). 
 
Beskrivning 
Med särskilda munstycken kan vattenstrålar göras ytterst finfördelade. Sådan vattendim-
ma kan användas för följande ändamål: 
 

  Mota, styra eller skingra gasmoln (även vid brand i molnet, se Figur 52a) 
 

  Minska risken för brand och explosion i gasmoln genom att kyla heta ytor eller 
dämpa gnistbildning. 

 
 
 
 
Figur 52a 
 
Användning av vatten-
dimma för att stoppa 
och styra ett moln av 
gasol där brand uppstått 
i molnet. 

 Källa: Räddningsverket Sverige (foto Peter Lundgren) 
 
Brand i en vattenolöslig vätska skall ej vattenbesprutas eftersom vätskan och därmed 
branden då kan spridas ytterligare. 
 
Läckande kalla behållare med kondenserade gaser skall ej vattenbesprutas eftersom de 
då värms upp och läckaget ökar. 
 
Nackdelar 
Bekämpning av gasmoln med vattendimma är praktiskt möjlig endast mot mindre be-
gränsade gasmoln och vid låg vindstyrka. 
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53 Bekämpning av gasmoln 

genom impaktering (återkondensering) 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B1 i avsnitt 1.5. 
Metoden kan användas vid läckage från behållare med kondenserade gaser som ger upp-
hov till aerosolhaltiga moln. Metoden är främst lämplig mot bl.a. ammoniak, svavel-
dioxid och klor (vissa ämnen i klasserna G och GD). 
 
Se även Metod 51 och Metod 52 (Ref 141, Ref. 139 och Ref. 142). 
 
Beskrivning  
Vid läckage från behållare med kondenserade gaser 
bildas ibland aerosolhaltiga moln som kan vara ytterst 
farliga för människa och miljö. Med lämpliga insatser 
kan de små aerosoldropparna i dessa moln under vissa 
betingelser impaktera eller slås ihop till vätska. Sådan 
impaktering kan åstadkommas genom att täcka behål-
laren med en vanlig presenning enligt Figur 53a. 
 
Läckage som ger upphov till en åtkomlig jetstråle kan 
impakteras genom att samla den utströmmande strå-
len i en tratt eller strut. Se Figurer 53b – 53d. 
 
 

(Figurer53a – 53d  återges enligt  tillstånd från Räddningsverket) Figur 53a 
 
Figur 53b visar en tratt eller 
strut som kan användas för im-
paktering av aerosolmoln i en 
utströmmande jetstråle. Tratten 
förankras vid läckagepunkten 
(Figur 53c). Jetstrålen leds in i 
tratten varefter återkondenserad 
vätska samlas i en bassäng (Fi-
gur 53d).  
 Figur 53b 
 

 

Figur 53c  Figur 53d 
 
Nackdelar 
Metoden bör på grund av risk för statisk elektricitet inte användas mot läckage av mycket 
brandfarliga ämnen utan endast mot mindre (begränsade) läckage från behållare med t.ex. 
ammoniak, svaveldioxid och klor. Metoden ställer mycket stora krav på skyddsdräkternas 
isolering mot de extremt låga temperaturer som personalen kan utsättas för. 
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61 Skumbeläggning av utsläpp på vattenytan 

för att dämpa avdunstningen 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B2 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan främst användas mot utsläpp av ämnen som flyter på vattenytan och vars 
upplösning och/eller avdunstning sker långsamt (klass F). 
 
Beskrivning 
Mindre avgränsade kemikalieutsläpp som flyter på vattenytan kan täckas med olika typer 
av skum som normalt används för brandbekämpning (Figur 61a).  
 

 

Skumbeläggning utförs med 
brandbekämpningsutrustning. 
Avdunstningen från utsläppet 
kan därigenom dämpas tempo-
rärt. Olika typer av skum mås-
te väljas beroende på olika 
kemikalieutsläpps egenskaper. Figur 61a 
 

P Protein Foams 
FP Fluoroprotein Foams 
S Synthetic Foams 
FF Film-Forming Foams 
AFFF Aqueous Film Forming Foams 
FFFP Film-Forming Fluoroprotein Foams 
AR Universal (alcohol) resistant Foams 
AR-
AFFF 

Alcohol Resistant Aqueous Film 
Forming Foams 

AR-
FFFP 

Alcohol Resistant Film Forming 
Fluoroprotein Foams 

Skum produceras vid användningstill-
fället av skumkoncentrat som finns på 
marknaden i ett antal olika grundtyper. 
Tabell 61b visar förkortningar som ofta 
används i sammanhanget (Ref. 43 och 
Ref. 146). 
 
Tabell 61c och 61d är en allmän sam-
manfattning över skumtyperna och de-
ras möjliga användning vid övertäck-
ning av utsläpp av olika typer av kemi-
kalier. Tabell 61b 
 
Proteinbaserade skum 
Grundtyp Innehåll Tillämpning Anm. 
1 Protein hydrolyserat protein 

med tillsatser som 
minskar bionedbryt-
ning 

brandfarliga 
vätskeformi-
ga kolväten 
 

Liten expansion; 
Ger kortvarig effekt; 
God beständighet mot hetta; 
God vidhäftning och stabilitet 

2 Film-
bildande 
FFFP 

protein och fluorera-
de ytaktiva medel 

brandfarliga 
vätskeformi-
ga kolväten 
 

Liten expansion; 
Ger kortvarig effekt; 
Motstår kolvätemättning och 
återtändning 

3 Alkohol-
resistent 

protein med vissa 
tillsatser (tensider, 
polysackarider, etc.) 

brandfarliga 
polära lös-
ningsmedel 

Liten expansion; 
Ger kortvarig effekt; 
Stabilt mot vissa alkoholer, 
ketoner, estrar, etc. 

Tabell 61c 
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Proteinbaserade skum har låg expansion och adderar vatten ganska snabbt särskilt vid 
användning mot reaktiva vätskor och reaktiva kondenserade gaser. Hög avvattning gyn-
nar inte dämpningen av avdunstning även om alkoholskum är stabila mot polära lågmo-
lekylära vätskor som t.ex. aceton. Proteinbaserade skum har primärt utvecklats för 
brandbekämpning. 
 
Syntetiska skum som är baserade på ytaktiva ämnen 
Grundtyp Innehåll Tillämpning Anm. 
1 Liten 

expansion 
syntetiska 
ytaktiva 
ämnen 

brandfarliga 
vätskeformi-
ga kolväten 

Ger kortvarig effekt; 
Mest lämpad för ångdämpning vid 
stark vind 

2 Stor 
expansion 

syntetiska 
ytaktiva 
ämnen 

brandfarliga 
vätskeformi-
ga kolväten 

Ger långvarig effekt; 
Låg avvattning; 
Bästa alternativ för reaktiva gaser 
och vätskor; 
Används vid låga vindstyrkor (<4.5 
m/s) 

3 Film-
bildande 
AFFF 

fluorerade 
ytaktiva 
ämnen 

brandfarliga 
vätskeformi-
ga kolväten 
 

Lämpat för snabb brandbekämpning; 
Tillfredsställande ångdämpning mot 
vissa ämnen 

4 Alkohol-
resistent 
AR-AFFF 

fluorerade 
ytaktiva 
ämnen med 
tillsatser av 
polysacka-
rider m.m. 

brandfarliga 
polära lös-
ningsmedel 
och kolväten 

Liten expansion; 
Lämpat för snabb brandbekämpning; 
Undvik vattenreaktiva vätskor även 
om låg avvattning indikeras av till-
verkaren; 
Tillfredsställande ångdämpning mot 
många ämnen 

5 Motstånds-
kraftigt mot 
alkalier 

ytaktiva 
ämnen och 
tillsatser 
 

baser 
icke vid 
brand 

Mediär expansion; 
Låg avvattning hävdas; 
Ger stabilt skum vid ångdämpning 
hos vissa specificerade ämnen 

6 Motstånds-
kraftigt mot 
syror 

ytaktiva 
ämnen och 
tillsatser 
 

syror  
icke vid 
brand 

Mediär expansion; 
Låg avvattning hävdas; 
Lämpat för ångdämpning hos vätske-
formiga syror 

Tabell 61d 
 
I de flesta fall har skum baserade på ytaktiva ämnen utvecklats för brandbekämpning och 
är lämpliga för både låg (10:1) och hög (100:1) expansionsanvändning om inte annat an-
ges. Skum med hög expansion kräver mindre vatten och dämpar avdunstningen bättre 
men påverkas mer av vind (över 4,5 m/s), regn och temperatur över 21°C. 
 
Nackdelar 
Metoden kan endast användas mot relativt små och väl samlade utsläpp på vattenytan. 
Vissa typer av skum kan påverka kemikalieutsläppets ytspänning och försvåra dess upp-
tagning med vissa mekaniska upptagningsanordningar. 
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62 Inlänsning av utsläpp på vattenytan 

och i vattenmassan med bottenförankrade 
speciallänsor i grunt vatten 

 
Tillämpning 
Ämnen som  flyter på vattenytan och/eller upplöses i vattnet (främst klasserna F, FD, DE 
och D; jfr avsnitt 1.5). 
 
Beskrivning  
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Lyckade fälttester med barriär-
länsa har utförts av US Envi-
ronmental Protection Agency 
på ca 8 m djup (Ref. 83).  En  
prototyputrustning användes 
som effektivt höll kvar ett tes-
tusläpp bestående av Rodamin. 
Hela proceduren med utläns-
ning och förankring framgår av 
Figurerna 62a – 62b. Förank-
ringen av kjolbarriären kräver 
en särskild teknik eftersom kjo-
len kan utsättas för mycket stor 
kraft av strömmande vatten. 
Ankare skjuts ned i botten med 
särskilda kanoner. Figur 62a Picture source: US Coast Guard

 
Nedanstående Figur 62c visar 
hur kjolbarriärlänsan kan an-
vändas i en olycka. 

Picture source:
Environment Canada

Figur 62b Picture source: US Coast Guard Figur 62c 
 
Nackdelar 
Metoden kräver specialtillverkad utrustning och går främst att använda i grunt och nästan 
stillastående vatten. 
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63 Inlänsning av utsläpp på vattenytan 

och i vattenmassan med luftbubbelbarriärer 
i grunt vatten 

 
Tillämpning 
Ämnen som  flyter på vattenytan och/eller upplöses i vattnet (främst klasserna F, FD, DE 
och D; jfr avsnitt 1.5). 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
I grunda vattenområden, särskilt hamnar och vikar, används ibland luftbubbelbarriärer 
(luftbubbellänsor, pneumatiska länsor) för att innesluta utsläpp som flyter på vattenytan 
eller sprider sig i vattenmassan. 
 
Nedanstående illustrationer visar metodens tillämpning på ett utsläpp som flyter på vat-
tenytan. Men eftersom luftbubbelbarriärer sträcker sig ända från botten till ytan kan ett 
väl fungerande system även användas för att temporärt innesluta utsläpp som virvlar runt, 
dispergerar eller löser upp sig i vattenmassan (jfr Olycka nr 2). 
 

Figur 63a visar hur luftbubbelbarriä-
rer skapas genom att tryckluft förs in 
i en perforerad slang som ligger på 
botten runt utsläppsplatsen. 
 
Figurerna 63b – 63d visar hur ett ut-
släpp som kommer ut på vattenytan 
från ett fartyg kan hållas kvar intill 
fartyget med hjälp av en luftbubbel-
barriär. 

 Figur 63a 
Figurer 63a-d från HELCOM Response Manual Volume 2 

  
Figur 63b Figur 63c Figur 63d 

 
Nackdelar 
Metoden är användbar i svagt strömmande eller nästan stillastående vatten och främst i 
hamnområden med förinstallerad utrustning som snabbt kan skapa luftbubbelbarriärer. 
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64 Upptagning av utsläpp på vattenytan med 

uppsugande polypropylenskumplattor 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B2 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan främst användas mot utsläpp av ämnen som flyter på vattenytan och vars 
upplösning och/eller avdunstning sker långsamt (klass F). 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Skumplastskivor eller filtliknande bitar tillverkade av polypropylen har visat sig fungera 
effektivt som absorberingsmedel för många olika typer av kemikalieutsläpp som flyter på 
vattenytan (Ref. 8). Nedanstående Figur 64a visar hur utspridning kan ske på ett relativt 
enkelt sätt över mindre utsläpp. 
 

 
Figur 64a Picture source: Environment Canada 

 
Nackdelar 
♦ Det kan föreligga stora hälso-, brand- och explosionsrisker vid arbetet. 
♦ Kemikalieutsläpp kan förstöra arbetsmaterial och personskyddsutrustning. 
♦ Som med alla absorberingsmedel måste risken beaktas att de kan ”blöda” eller sjunka. 
♦ Absorberingsmedlets effektivitet kan vara dålig för vissa kemikalier. 
♦ Metoden kan inte tillämpas i grov sjö eller dåligt väder. 
♦ Hantering av kemikalieindränkta absorberingsmedel kan ge stora logistikproblem. 
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65 Upptagning av utsläpp på vattenytan 

med uppsugande täcken och kuddar 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B2 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan främst användas mot utsläpp av ämnen som flyter på vattenytan och vars 
upplösning och/eller avdunstning sker långsamt (klass F). 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Figur 65a visar en 
metod för absor-
bering av kemika-
lieutsläpp som 
flyter på vatten-
ytan med kuddar 
eller täcken som 
innehåller finför-
delat absorbe-
ringsmedel. 

 Figur 65a Picture source: Environment Canada

 
Absorberingsmedlet i Figur 65a (”Imbiber Beads”, 
Ref. 119) består av ett syntetiskt material (tvärbun-
den sampolymer - copolymer) som har formen av 
små sfäriska korn med en diameter av mindre än 1 
mm. De suger effektivt upp många organiska 
vätskor varvid sfärernas diameter blir tre gånger 
större och deras volym blir 3×3×3 = 27 ggr större 
vilket blir ett mått på deras uppsugningsförmåga 
(Figur 65b). 

Figur 65b 

 
Nackdelar 
♦ Det kan föreligga stora hälso-, brand- och explosionsrisker vid arbetet. 
♦ Kemikalieutsläpp kan förstöra arbetsmaterial och personskyddsutrustning. 
♦ Som med alla absorberingsmedel måste risken beaktas att de kan ”blöda” eller sjunka. 
♦ Absorberingsmedlets effektivitet kan vara dålig för vissa kemikalier. 
♦ Metoden kan inte tillämpas i grov sjö eller dåligt väder. 
♦ Hantering av kemikalieindränkta absorberingsmedel kan ge stora logistikproblem. 
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66 Upptagning av kemikalieutsläpp 

på vattenytan med oljetrål 
 
Tillämpning 
Oljetrål har, som namnet antyder, utvecklats för bekämpning av oljeutsläpp men kan an-
vändas även vid upptagning av kemikalier från vattenytan, främst högviskösa ämnen och 
klumpar.  (Användning för upptagning av småförpackningar farligt gods, se Metod Y1) 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgär-
der och använd skyddsutrustning som 
är motiverad av omständigheterna. Om 
riskerna är svårbedömda skall högsta 
säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Figur 66a – 66b visar ett oljetrålsystem 
bestående av styrlänsa, ingångsnät och 
avtagbar trålsäck (Ref. 120). Systemet 
kan snabbt läggas ut med hjälp av små 
arbetsbåtar. Det behövs ingen hydralik 
eller tung mekanisk utrustning – endast 
en enkel luftblåsare för fyllning av län-
sorna. Inte ens luftblåsaren behövs om 
skumfyllda länsor används. 
 
Trålsäcken ansluts vid mitten av sve-
pet. Svepets rörelse framåt för ihop 
materialet på vattenytan och leder in 
det i trålen där det samlas i trålsäcken. 
Under pågående operation kan säcken 
tas av och ersättas med en ny. 

 
Figur 66a 

Picture source: RO-CLEAN DESMI

 
Figur 66b 

 
Nackdelar 
♦ Det kan föreligga stora hälso-, brand- och explosionsrisker vid arbetet. 
♦ Kemikalieutsläpp kan förstöra arbetsmaterial och personskyddsutrustning. 
♦ Metoden kan inte tillämpas i grov sjö eller dåligt väder. 
♦ Hantering av kemikaliefyllda trålsäckar kan ge stora logistikproblem. 
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67 Upptagning av kemikalieutsläpp 

på vattenytan med konventionell 
oljebekämpningsutrustning 

 
Tillämpning 
Se metodgrupp B2 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan främst användas mot utsläpp av ämnen som flyter på vattenytan och vars 
upplösning och/eller avdunstning sker långsamt (klass F). 
 
Beskrivning 
Iaktta erforderliga försiktighetsåtgärder och använd skyddsutrustning som är motiverad 
av omständigheterna. Om riskerna är svårbedömda skall högsta säkerhetsnivå tillämpas. 
 
Kemikalieutsläpp som flyter på vattenytan kan vara svåra att länsa in och ta upp med  
vanlig oljebekämpningsutrustning om viskositeten är alltför låg (mindre än någon cSt) 
eftersom de snabbt flyter ut och bildar mycket tunna filmer på vattenytan. I vissa fall har 
det dock visat sig att sådana operationer ändå är möjliga, t.o.m. om kemikaliens upplös-
ning och/eller avdunstning är större än i klass F (se t.ex. Olycka nr 8). Den senare olyck-
an visar också att vissa kemikalier kan angripa eller lösa upp delar av upptagningsutrust-
ningen. 
 
Inlänsning och upptagning av kemika-
lieutsläpp på vattenytan kan ibland un-
derlättas om utsläppen förbehandlas 
med vissa absorberingsmedel (se 
Olycka nr 8). Vid användning av vissa 
typer av upptagare ska dock absorbe-
ringsmedel inte användas. 
 
Figurer 67b - 67d visar tre upptagare 
som kan vara lämpliga för upptagning 
av olika typer av kemikalieutsläpp på 
vattenytan. 
 

 
 Figur 67a 
 

Bandupptagare har visat sig 
kunna användas för upptagning 
av vissa kemikalier, t.ex. oktanol 
och dioktylftalat (Ref. 85). Upp-
tagningen kan ev underlättas ge-
nom förbehandling med t ex ab-
sorberingsmedel. 

 Figur 67b Picture source: Environment Canada
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Absorberande system 
av typ Oil Mop och LORI 
absorberar ytliggande ke-
mikalier, som i dessa fall 
inte ska förbehandlas med 
bekämpningsmedel. Med 
oil mop har mycket bra 
resultat erhållits vid upp-
tagning av oktanol och di-
oktylftalat (Ref. 85). Figur 67c Picture source: Environment Canada

 
Vortexsystem (ex. Walosep, Figur 67d) kan användas för upptagning av ytliggande 
kemikalier på samma sätt som lätta petroleumprodukter. Kemikalieutsläpp bör i detta 
fall inte förbehandlas med bekämpningsmedel. 

 

Figur 67d 
 
Nackdelar 
♦ Det kan föreligga stora hälso-, brand- och explosionsrisker vid arbetet. 
♦ Det kan vara svårt eller omöjligt att ta upp andra kemikalier än de som ingår i klass F. 
♦ Kemikalieutsläpp kan förstöra arbetsmaterial och personskyddsutrustning. 
♦ Metoden kan inte tillämpas i grov sjö (våghöjd > 1,5 m och ström > 0,8 kn). 
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71 Behandling av upplösta utsläpp 

i vattenmassan med neutralisationsmedel 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B3 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan användas mot utsläpp av ämnen som upplöses helt eller delvis i vattnet 
(klasserna GD, ED, FED, FD, DE, D, SD - dvs alla med D). 
 
Beskrivning 
Neutralisationsmedel skall, i likhet med andra bekämpningsmedel, användas i samråd 
med miljövårdande myndighet som, om möjligt, även bör ge anvisning om lämplig dose-
ring. Om speciell spridarutrustning saknas kan medlet spridas på enklast möjliga sätt ge-
nom att från ytliggande farkost hällas över vattenområdet. Så skedde vid Olycka nr 27. 
 
Spridning av bekämpningsmedel kan med för-
del  ske enligt Figur 71a med ejektorstrålrör 
("robisrör"). Vid osäkerhet om dosering gäller 
följande: Tag reda på viktsmängd utsläppt 
kemikalie. Den teoretiskt rätta doseringen är 
ungefär dubbla viktsmängden neutralisations-
medel. Överdosera med ungefär 50 % och för-
dela på lämpligt sätt över hela utsläppsplatsen. 
Vattnets pH bör mätas fortlöpande på lämpli-
ga djup. 

Figur 71a 
 
Vid utsläpp av kondenserad ammoniak i vatten kokar en del av ammoniaken av mycket 
snabbt (se avsnitt 5.1). Resten upplöses i vattnet och bildar basisk (alkalisk) ammonium-
hydroxidlösning som är skadlig för miljön. Inom begränsade, känsliga vattenområden 
med låg vattenomsättning bör därför neutralisationsmedel utnyttjas för att minska miljös-
kadorna. 
 
Mot utsläpp av syror kan kalkstensmjöl användas som neutralisationsmedel. En jämfö-
rande undersökning (Ref. 73) av de mest vanliga neutralisationsmedlen har visat att de 
följande två alternativen är de mest lämpliga för behandling av utsläpp i vattenområden: 
 
Mot utsläpp av syror: 
 
Natriumvätekarbonat 
(natriumbikarbonat) 
 
Pris ca USD 750 per ton 

Mot utsläpp av baser: 
 
Natriumdivätefosfat 
(mononatriumfosfat) 
 
Pris ca USD 750 per ton 

 
Nackdelar 
Metoden kan knappast tillämpas i öppen sjö och på djupt vatten. Vid behandling av 
mycket stora utsläpp uppkommer logistikproblem vid hantering av stora mängder neutra-
lisationsmedel. 
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72 Användning av mobil reningsanläggning vid 

upplösta utsläpp i mindre vattenmassor 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B3 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan användas mot utsläpp av ämnen som upplöses helt eller delvis i vattnet 
(klasserna GD, ED, FED, FD, DE, D, SD - dvs alla med D). 
 
Beskrivning 
USA:s naturvårdsmyndighet Environmental Protection Agency (EPA) har vid flera 
olyckor använt ett mobilt vattenbehandlingssystem (Ref. 92),  placerat på en trailer,  som 
snabbt transporterades till olika platser i landet (Figur 72a). 
 
Trailerns data: 
 

Längd 15 m  Behandlingskapacitet  1100 kbm/dygn 
Bredd 2,5 m  Generator (bensindriven) 100 kW 
Totalvikt 43 ton Kostnad USD 250 000 

 

 
Picture source:  US Environmental Protection Agency

Figur 72a 
 
Det förorenade vattnet pumpas till trailern som har olika filtreringssystem för suspende-
rade substanser samt kolonner med aktivt kol som kan absorbera många typer av lösta 
organiska ämnen. Den har också system för neutralisering och behandling med flock-
ningsmedel. 
 

En operation kan bestå i att rena en damm med tusentals kubikmeter vatten förorenat med 
t.ex. något bekämpningsmedel. Efter processen kan föroreningarna ha samlats i hundra-
tals fat med slam som transporteras till mottagningsanläggningar. 
 
Ref. 91 (Olycka nr 02) 
Ref. 92 (Olycka nr 04) 
Ref. 93 
Ref. 99 
 
Nackdelar 
Metoden är huvudsakligen tillämpbar för dammar och mycket små sjöar. 
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81 Upptagning av sjunkna utsläpp 

med mekanisk mudderutrustning 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B4 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan användas mot utsläpp av  fasta och halvfasta ämnen som sjunker till botten 
(tillhörande klasserna S och SD - dvs de med S). Exempel på sådana ämnen är fenol, sva-
vel, tjära, kreosot, tallhartser och vissa bekämpningsmedel (biocider). Muddring skall ske 
med stor försiktighet så att ämnena sprids så lite som möjligt på botten.  
 
Beskrivning 

Picture source: Hand et al. 
Figur 81a 
 
 

Picture source: Hand et al. 

Här visas två exempel på 
den enklaste formen av 
mekaniska mudderverk (se 
även Bilaga 7). De är grip- 
eller grävskopor som kan 
användas på grunda vat-
tenområden med maskin-
verket placerad på en pråm 
eller närliggande kaj eller 
strand. Dessa utrustningar 
är ganska enkla att hantera 
och ofta lätt tillgängliga. 
 
Figur 81a visar typen 
Clamshell (gripskopa) och 
Figur 81b visar Dipper 
(öskar, skopa).  
 
En liknande utrustning för 
muddring användes i 
Olycka nr 11 när sjunken 
fenol togs upp från en 
hamnbassängs botten. Figur 81b 
 
Exempel på större mekaniska mudderverk är de traditionella s.k. paternosterverken 
(Bucket Ladder, se Bilaga 7) med skovlar fastsatta på ett ändlöst band som successivt 
gräver upp material från botten. Paternosterverk är dock normalt inte lämpliga i dessa 
sammanhang. De åstadkommer alltför stor turbulens på botten vilket riskerar att sprida 
den sjunkna kemikalien över större områden.  
 
Nackdelar 
Utrustningen kan endast användas i grunt vatten och ger risk för spridning av den sjunkna 
substanser över större bottenpartier. Kan användas främst för fasta ämnen i klasserna S 
och SD eller bottensediment som sugit upp vätskeformiga ämnen i dessa klasser. 
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82 Upptagning av sjunkna utsläpp 

med hydraulisk mudderutrustning 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B4 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Metoden kan användas mot utsläpp av  både vätskeformiga och fasta ämnen som sjunker 
till botten (tillhörande klasserna S och SD - dvs de med S). Exempel på sådana ämnen är 
koltetraklorid, koldisulfid, etylendiklorid, etylklorid, tetrametylbly, tetraetylbly, fenol, 
svavel, tjära, kreosot, tallhartser och vissa bekämpningsmedel (biocider). Muddring skall 
ske med stor försiktighet så att ämnena sprids så lite som möjligt på botten. 
 
Beskrivning 
Hydrauliska mudderverk (se även Bilaga 7) är i allmänhet mer lämpade, än de mekanis-
ka, att ta upp sjunkna kemikalier eftersom de river upp mindre bottensediment och därför 
sprider kemikalierna mindre (förutsatt att inte mudderhuvuden används – se Figur 82b).  
 

Picture source: Hand et al. 

En vanlig typ av enkelt 
sugande mudderverk visas 
i Figur 82a. 
 
Denna typ ”Plain Suction” 
och en annan typ ”Dust-
pan” används ofta som s.k. 
pipeline-mudderverk där 
”pipeline” avser en grov 
(ofta flytande) slang som 
används för borttransport 
av muddermassorna 
(se Bilaga 7). 

Figur 82a 

 

Picture source: Hand et al. 

Vissa typer av hydrauliska mudderverk har s.k. mudder-
huvuden( se Figur 82b) för att effektivisera arbetet vid 
fördjupning av kanaler m.m. Vid upptagning av botten-
liggande kemikalier måste sådana mudderhuvuden av-
monteras eftersom de i likhet med skovlar på mekaniska 
mudderverk åstadkommer kraftig bottenturbulens som 
tenderar att sprida ut kemikalieutsläppet. 
 

Figur 82b 
 
Nackdelar 
Utrustningen kan endast användas i grunt vatten. 
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83 Upptagning av sjunkna utsläpp 

med speciella muddersystem för grunt vatten
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B4 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Systemen (främst det helhydrauliska i Figur 83a) kan användas mot utsläpp av vätske-
formiga och fasta ämnen som sjunker till botten (tillhörande klasserna S och SD - dvs de 
med S). Exempel på sådana ämnen är koltetraklorid, koldisulfid, etylendiklorid, etylklo-
rid, tetrametylbly, tetraetylbly, fenol, svavel, tjära, kreosot, tallhartser och vissa bekämp-
ningsmedel (biocider). Muddring skall ske med stor försiktighet så att ämnena sprids så 
lite som möjligt på botten. 
 
Beskrivning 
Det finns speciella grundgående hydrauliska (Figur 83a) eller mekanisk-hydrauliska (Fi-
gur 83b) muddersystem som är särskilt lämpade för muddring av sjunkna kemikalier i 
mycket grunda vattenområden (Ref. 43). Se även Bilaga 7. 
 
Bottensug för grunt vatten 
Figur 83a visar en enkelt hydrauliskt mudderverk som består av en katamaranbaserad 
sugpump för muddring på mellan ca 1 och 3 m djup. Pumphuvudet kan fällas ner till bot-
ten genom mellanrummet i dubbelskrovet. Upptaget material pumpas bakåt via en slang 
till en angränsande behållare. Mudderverket i Figur 83a har marknadsförts under benäm-
ningen "Crisafulli Sludge Handling System" (Ref. 122). 
 

Picture source: Environment Canada 
Figur 83a 
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Mekanisk-hydraulisk mudderanordning för grunt vatten 
Figur 83b visar en pråm med katamaranskrov försedd med en sugpump som är kopplad 
till en roterande skovelanordning. Den senare förs fram på botten och gräver upp det bot-
tenliggande materialet. Systemet kan arbeta ner till ungefär 5 m djup. Systemet i Figur 
83b har tillverkats under benämningen "Mudcat Auger Dredging Unit” (Ref. 123). 
 

Picture source: Environment Canada 
Figur 83b 
 
Nackdelar 
Systemen i Figur 83a och 83b kan endast användas i mycket grunda vattenområden. 
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84 Upptagning av sjunkna utsläpp 

med enkelt sugpumpsystem (PIJESP) 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B4 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Systemet kan användas mot utsläpp av vätskeformiga och fasta ämnen som sjunker till 
botten (tillhörande klasserna S och SD - dvs de med S). Exempel på sådana ämnen är kol-
tetraklorid, koldisulfid, etylendiklorid, etylklorid, tetrametylbly, tetraetylbly, fenol, sva-
vel, tjära, kreosot, tallhartser och vissa bekämpningsmedel (biocider). Muddring skall ske 
med stor försiktighet så att ämnena sprids så lite som möjligt på botten. 
 
Beskrivning 
Periferiinjektormunstycke 
(PIJESP, Peripheral Injector Jet 
Suction Pump) är en enkel hyd-
raulisk mudderanordning som 
kan hanteras av dykare (se även 
Bilaga 7). Figur 84a visar prin-
cipen med inåtriktade in-
jektorer i munstycket för in-
sprutning av tryckvatten. Syste-
met ger möjlighet att t.ex. med 
hetvatten underlätta uppsug-
ning av klumpbemängda eller 
sega och vidhäftande kemikali-
er. Figur 84b visar systemets 
hanterbarhet och Figur 84c vi-
sar en närbild av munstyckets 
mynning med de inåtriktade 
injektorerna på insidan. 

Figur 84a 
 

  
Foto Kustbevakningen  

Figur 84b Figur 84c 
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Figur 84d illustrerar periferiinjektormunstyckets användbarhet vid upptagning av sjun-
ken stel olja under vinterförhållanden (utanför Gävle 1986-87 i Operation Thuntank). I 
denna operation användes hetvatten som fördes ner till injektorerna och mjukade upp 
oljan. 
 
Det kan synas egendomligt att oljan låg på havets botten men flöt på vattenytan när den 
hade pumpats upp till containern. Förklaringen är att densiteten hos denna olja som kom 
ut vid olyckan låg mycket nära vattnets densitet. I det kalla vattnet (någon plusgrad) 
hade oljan högre densitet än vattnet och sjönk till botten. Men vid uppvärmning under 
upptagning med periferiinjektormunstycke fick oljan lägre densitet än vattnet och flöt på 
vattenytan i den container dit olje-vatten-blandningen pumpades. Vid närmare undersök-
ning visade det sig att oljans densitet var exakt lika med vattnets vid en temperatur av 
+12 grader Celsius. 
 

 
Figur 84d 
 
Nackdelar 
Vid upptagning av kemikalier kan dykarnas helskyddsutrustning försvåra hanteringen av pe-
riferiinjektormunstycket. 
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85 Upptagning av sjunkna utsläpp med litet 

pneumatiskt mudderverk (mammutpump) 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B4 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Systemet kan användas mot utsläpp av vätskeformiga och fasta ämnen som sjunker till 
botten (tillhörande klasserna S och SD - dvs de med S). Exempel på sådana ämnen är kol-
tetraklorid, koldisulfid, etylendiklorid, etylklorid, tetrametylbly, tetraetylbly, fenol, sva-
vel, tjära, kreosot, tallhartser och vissa bekämpningsmedel (biocider). Muddring skall ske 
med stor försiktighet så att ämnena sprids så lite som möjligt på botten. 
 
Beskrivning 
Det har visat sig att mammutpump (se även Bilaga 7) är en mycket användbar typ av 
mudderverk för upptagning av kemikalier från inte alltför stora djup (ner till 10-20 m). 
Systemet har egentligen ingen teoretisk begränsning i djupled. Pumpeffekten 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. I Nordsjön har mammutpumpar använts för bland 
annat upptagning av sten ned till 60 - 70 m djup. Men det är inte troligt att mammutpump 
är praktiskt användbar på så stora djup för upptagning av sjunkna kemikalieutsläpp. 
 
Metod 86 beskriver användning av ett större pneumatiskt mudderverk. 
 
Mammutpump (engelska ”air-
lift”) är en enkel pneumatisk 
muddringsanordning (Figur 85a). 
Den består av ett rör som sträck-
er sig ned till botten. Luft förs, 
med en kompressor på hjälp-
fartyget, via en slang ner till rö-
rets mynning eller till ett luftin-
tag på röret. Luften som stiger 
upp i röret utvidgas och åstad-
kommer en kraftig uppåtgående 
ström i röret. 

Figur 85a 
 
Figur 85b visar ett praktiskt arrangemang för upptagning av en sjunken kemikalie med 
hjälp av en mammutpump. På en ytfarkost (pråm el.dyl.) ovanför muddringsplatsen pla-
ceras kompressorn som genom en luftslang förser mammutpumpens munstycke med 
tryckluft. Pråmen tar också emot muddermassorna, antingen i egna tankar eller i separata 
containrar ombord. 
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Arne Borlin 

En dykare hanterar mammut-
pumpröret som stabiliseras av en 
tyngd för att motverka de krafti-
ga rörelserna som är typiska för 
mammutpumpar och som växer i 
styrka med arbetsdjupet. Dyka-
ren kan här också reglera tryck-
luften med en kran på luftröret. 
 
 

Figur 85b 
 
Mammutpump har använts med framgång vid en fartygsolycka där 16 ton pentaklorfenol 
(PCP) muddrades upp från Mississippis flodbotten på 11 m djup (Olycka nr 06) och vid 
en operation där en sjunken pråm tömdes på sin last av svavelsyra (Olycka nr 07). 
 
Nackdelar 
Vid arbete på stora djup (> 20 m) måste mycket stora kompressorer användas. På sådana 
djup blir dessutom mammutröret svårt att hantera på grund av starka sidriktade krafter. 
Riskerna för dykare blir också stora i närheten av den sugande mynningen på röret. 
 
Vid upptagning av kemikalier kan dykarnas helskyddsutrustning försvåra hanteringen av ut-
rustningen. 
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86 Upptagning av sjunkna utsläpp 

med större pneumatiskt mudderverk 
 
Tillämpning 
Se metodgrupp B4 i avsnitt 1.5 (Tabell 1.5-1). 
Systemet kan användas mot utsläpp av vätskeformiga och fasta ämnen som sjunker till 
botten (tillhörande klasserna S och SD - dvs de med S). Exempel på sådana ämnen är kol-
tetraklorid, koldisulfid, etylendiklorid, etylklorid, tetrametylbly, tetraetylbly, fenol, sva-
vel, tjära, kreosot, tallhartser och vissa bekämpningsmedel (biocider). Muddring skall ske 
med stor försiktighet så att ämnena sprids så lite som möjligt på botten. 
 
Beskrivning 
Figur 86a visar ett pneumatiskt mudderverk som arbetar med en sänkbar luftdriven pump 
som får luften från en kompressor på pråmen (se även Bilaga 7). Pumpen består av tre 
cylindrar som alternerande fylls med sediment av det hydrostatiska trycket under mudd-
ringen. Sedimentet pressas sedan uppåt av den komprimerade luften från kompressorn. 
 

Picture source: Hand et al. 
Figur 86a 
 

Fördelar med denna teknik, jämfört med hydrauliska mudderverk, är 
1) att mudderslammet inte behöver ha vätskekonsistens utan kan hålla upp till 70 % torr-
halt samt 2) att metoden inte har något teoretiskt största arbetsdjup. Metod 85 beskriver 
användning av små pneumatiska mudderanordningar (mammutpumpar). 
 
Nackdelar 
Vid arbete på stora djup (> 20 m) måste mycket stora kompressorer användas. På sådana 
djup blir dessutom utrustningen svår att hantera på grund av starka sidriktade krafter. 
Riskerna för dykare blir också stora i närheten av muddermunstycket. 
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91 Avledning av vattenflödet i åar 

för att underlätta upptagning av utsläpp 
 
Tillämpning 
Mindre åar. 
 
Beskrivning 
Muddring av kemikalier från botten av åar kan leda till att en del av det kemikaliebe-
mängda bottenmaterialet virvlar upp i vattnet under arbetet och sprids nedströms. Denna 
utspridning kan ske över så stora bottenområden att det knappast finns någon möjlighet 
att ta upp denna del av utsläppet. För mindre åar finns möjlighet (Figur 91a) att fördäm-
ma vattenflödet en bit uppströms från utsläppsplatsen och avleda vattenströmmen förbi 
olycksplatsen genom pumpning i rör och släppa ut vattnet omedelbart nedanför utsläpps-
platsen (Ref. 103). 
 

Picture source: Environment Canada 

En sådan avledning 
av vattenströmmen 
frilägger utsläppet 
och underlättar 
muddringen avsevärt. 
Om så krävs kan en 
spärrdamm upprättas 
enligt Figur 91a för 
att samla upp ett rin-
nande kemikalieut-
släpp. Enligt en un-
dersökning av US 
Environmental Pro-
tection Agency (Ref. 
103) är en rimlig 
pumpkapacitet 0,35 
kubikmeter per se-
kund över en sträcka 
av 300 meter i ett 
rörsystem som trans-
porteras till platsen 
av en mobil anlägg-
ning. Figur 91a 
 
Nackdelar 
Metoden är endast tillämpbar på relativt små åar. 
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Q1 Tätning av läckande behållare och tankar 
 
Tillämpning 
Olika typer av behållare, förpackningar och tankar. 
 
Beskrivning 
På ett torrlastfartyg som för farligt gods är den främsta källan till läckage brustna för-
packningar, läckande containers etc. Vid ett haveri med ett fartyg, som är lastat med far-
ligt gods, uppstår ofta denna situation. Det kan många gånger vara problematiskt att stop-
pa ett spill beroende på att man inte kan komma åt den läckande enheten. Problemet gäll-
er speciellt styckegodsfartyg och containerfartyg. 
 
Då mindre förpackningar läcker kan en lämplig åtgärd vara att lämpa förpackningen 
överbord. Detta förutsätter naturligtvis att åtgärden är berättigad enligt tesen att besätt-
ningen och fartygets säkerhet kommer före hänsynen till miljön. För att täta förpackning-
ar och lastenheter eller på annat sätt vidta åtgärder kan bl.a. användas metoderna enligt 
Figurerna Q1a – Q1e. Se även Ref. 141. 
 

Vanliga tätningshjälpmedel för mindre skador är enkla kilar 
av bl.a. trä och teflon (Figur Q1a). De används ibland till-
sammans med någon typ av tätningsmedel t.ex. s.k. denso-
tape. 
 
Flera praktiska undersökningar har visat att rena träpluggar 
utan tätningsmedel ofta kan vara att föredra. 

Figur Q1a
 
Expanderbara gummipluggar finns i olika utföranden (Figur Q1b). Metoder finns också 
att med speciell utrustning anbringa pluggar med plastskum (Figur Q1c). Ett annat sy-
stem använder en tving med en hake som fästs på insidan av hålet och som pressar en 
tätande gummiplatta mot hålet (Figur Q1d). En metod är att använda en gummiplatta 
placerad över skadan (vissa typer av kuddar fylls med luft) varefter fixering sker med 
lastspännare (Figur Q1e). 
 

    
Figur Q1b Figur Q1c Figur Q1d Figur Q1e 
Expanderbar plugg Plugg med plastskum Tätningstving Lastspännare 
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Magnetiska mattor kan användas för tätning av större hål (Figur Q1f – Q1h). 
 

Courtesy of Miko Marine AS
Figur Q1f Figur Q1g 
 

Mattornas egen magnetiska vidhäftning förstärks genom att lösa kraftiga permanent-
magneter anbringas på lämpliga ställen utanpå dukarna. 
 

 
Courtesy of Miko Marine AS

Figur Q1h 
 
Läckage från behållare med vissa kondenserade gaser (ammoniak, klor, svaveldioxid) 
kan fångas upp genom impaktering eller återkondensering (se Metod 53). 
 
Nackdelar 
Metoder som använder tätning med kilar, gummiplattor och mattor kan inte tillämpas vid 
alltför stora skador eller för stora tryck på det utströmmande mediet. 



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

 

Metoder-58 

 
X1 Driftprognosmodellen Seatrack Web 
 
Tillämpning 
Förpackningar (paket, fat, containrar m.m.) som flyter på havsytan i Östersjöområdet. 
 
(Användning för driftprognoser av utsläpp av ”oljeliknande” kemikalier se Metod 22) 
 
Beskrivning 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har utvecklat en operativt fun-
gerande datorbaserad modell Seatrack Web som snabbt kan ge driftprognoser för objekt 
som flyter på havsytan i Östersjöområdet. Modellen är främst utvecklad för driftprogno-
ser av oljeutsläpp men kan även utnyttjas för t.ex. förpackningar som flyter på havsytan 
(Ref. 124). Seatrack Web kan ge prognoser upp till 36 timmar och kan dessutom göra 
bakåtberäkningar (s.k. back-tracking) till den position varifrån objektet kommer. 
 
Modellen är tillgänglig hos SMHI dygnet runt (Ref. 124). Under kontorstid finns alltid 
oceanografisk personal tillgänglig hos SMHI som är speciellt utbildad för detta arbete. 
Att ta fram en prognos tar ca 10 minuter och resultatet kan presenteras som kartor. 
 
Seatrack Web kan även utnyttjas via användarens dator över Internet varvid modellen 
körs på en dator hos SMHI. Resultaten överförs via Internet till användaren där de kan 
visualiseras, skrivas ut och sparas lokalt för senare bearbetning. 
 

Indata vid användning av modellen är främst: 
 
 - datum, klockslag, position 

- typ av utsläpp (momentant eller kontinuerligt) 
- önskad prognostyp (utsläpp eller flytande föremål) 

 
Vid beräkningarna används en 
vädermodell som styr en nume-
risk strömmodell för Östersjön, 
Öresund, Kattegatt och Skager-
rak. Ur strömmodellen beräknas 
sedan den storskaliga cirkulatio-
nen som används vid driftpro-
gnosen (se Figur X1a). 
 

 
 Figur X1a 
 
Nackdelar 
Seatrack Web kan endast användas inom Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. 



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

 

Metoder-59 

 
Y1 Inlänsning av mindre förpackningar 

på vattenytan med oljetrål 
 
Tillämpning 
Oljetrål har, som namnet antyder, utvecklats för bekämpning av oljeutsläpp men kan an-
vändas även vid inlänsning av mindre förpackningar (med kemikalier) som flyter på vat-
tenytan. (Användning för upptagning av fria kemikalier se Metod 66) 
 
Beskrivning 
Figur Y1a – Y1b visar ett oljetrålsy-
stem bestående av styrlänsa, ingångs-
nät och avtagbar trålsäck (Ref. 120). 
Systemet kan snabbt läggas ut med 
hjälp av små arbetsbåtar. Det behövs 
ingen hydralik eller tung mekanisk ut-
rustning – endast en enkel luftblåsare 
för fyllning av länsorna. Inte ens luft-
blåsaren behövs om skumfyllda länsor 
används. 
 
Trålsäcken ansluts vid mitten av sve-
pet. Svepets rörelse framåt för ihop 
materialet på vattenytan och leder in 
det i trålen där det samlas i trålsäcken. 
Under pågående operation kan säcken 
tas av och ersättas med en ny. 

 
Figur Y1a 

Picture source: RO-CLEAN DESMI

 
Figur Y1b 

 
Nackdelar 
Det kan föreligga stora hälso-, brand- och explosionsrisker vid arbetet. 
Läckande kemikalieförpackningar kan förstöra arbetsmaterial och personskyddsutrust-
ning. Metoden kan inte tillämpas i grov sjö eller dåligt väder. Hantering av fyllda trål-
säckar kan ge stora logistikproblem. 
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Y2 Bärgning av flytande fat och tunnor 
 
Tillämpning 
Flytande fat, tunnor och andra mindre förpackningar med kemikalier och farligt gods. 
 
Beskrivning 

Mindre förpackningar som flyter på vattenytan kan tas upp med specialtillverkad håv av 
kraftig konstruktion (se Figur Y2a och Figur Y2b). Saknas håv kan naturligtvis rep eller 
stålvajrar användas. Det kan vara svårt att fästa dessa vid godset och största försiktighet 
måste iakttas. 
 

  
 Picture source: CEDRE, France 
Figur Y2a Figur Y2b 
 

Picture source: SMV Engineering A.S., Norway 

Det finns även hela system som är sär-
skilt konstruerade för att försiktigt 
kunna ta upp föremål eller nödställda 
människor från vattenytan. 
 
Figur Y2c visar en s.k. Sealift som be-
står av en nätkorg placerad i en ram 
som manövreras av en motordriven 
arm enligt Figur Y2c (Ref. 125). 
 
Nedersta delen av nätkorgen förs ner i 
vattnet och kan på så vis hämta upp det 
flytande föremålet och föra in det över 
däck. Fördelar med detta system är att 
endast en operatör krävs placerad på 
säkert avstånd från godset. Systemet 
kan förses med undervattensstrålkasta-
re som i mörker kan lysa upp området 
framför nätkorgen. 
 

Figur Y2c 

Sealift är ett robust system som fungerar under väderförhållanden då andra system är 
oanvändbara. 
 
Nackdelar 
Maximal operationell våghöjd ca 2 m. 
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Y3 Bärgning av flytande fraktcontainrar 
 
Tillämpning 
Användning av fartygsburen kran för att lyfta ombord fraktcontainer som flyter på vatt-
net. 
 
Beskrivning 

 
Picture source: CEDRE, France

Fraktcontainrar som fallit 
överbord och flyter i vattnet 
kan tas ombord med kran 
på ett hjälpfartygs akter-
skepp. Men det är en svår 
operation som måste utfor-
mas efter omständigheterna 
och tillgänglig bärgningsut-
rustning enligt nedanståen-
de procedur: 
 
 

Figur Y3a 
 

Procedur 
• Starta om möjligt med att bärga en del av den flytande containerns last. 

 
• Förbered plats på hjälpfartyget och gör i ordning lämplig personlig skyddsutrustning. 

 
• Rulla ut 100 m stålvajer och fäst med bojar så att vajern hålls nära vattenytan. Transportera 

fyra slingor med arbetsbåt till containern (Figur Y3a). 
 

• Hantera slingorna en i taget av vid vardera av containerns fyra hörn. Slingorna skall 
bäras av varsin boj. 
 

• Fäst slingorna i hörnen. Använd de nedre hörnfästena om de bedöms vara av bättre 
kondition. 
 

• Manövrera hjälpfartyget till sådan position att det kan lyfta containern på säkrast möj-
liga sätt (om möjligt med containerdörrarna vända mot fartyget). 
 

• Starta vinschning när containern lyfts av en våg. 
 

• Kontrollera vajerns spänning under vinschningen (en 20 fots container som är till ¾ 
fylld med vatten har en vikt av nära 30 ton). 
 

• Om nödvändigt (och om möjligt) punktera och dränera containern vid start av vinsch-
ningen. 
 

• Fäst containern så snart den håller balansen på fartygets däck. Den bör senare flyttas 
till säkrare plats. 
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Lämpliga slingor bör vara för-
sedda med två krokar (ABK 
eller CROSBY) som har en lyft-
kraft av minst 20 ton. Varje 
slinga bör vara 5 m lång och ha 
en brottpunkt vid 50 ton. 

 Picture source: CEDRE, France

 Figur Y3b 
 
 

 

 

 Picture source: IMO  
 Figur Y3c  
 
Nackdelar 
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. Om containerns innehåll är okänt skall inget 
bärgningsförsök göras. Den kan istället bogseras enligt Metod Y4. 
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Y4 Bogsering av flytande fraktcontainrar 
 
Tillämpning 
Förberedande åtgärder som bör vidtas innan påbörjad bogsering av fraktcontainer som 
flyter på vattnet. 
 
Beskrivning 
Erfarenheter har visat på svårigheterna att på ett säkert sätt bogsera en fraktcontainer som 
flyter på vattnet. Det har hänt under sådan bogsering att containern förlorats och aldrig 
återfunnits (se Olycka nr 35). Det är därför viktigt att före påbörjad bogsering förse con-
tainern med följande utrustning: 
 

1. En väl tilltagen flytkropp (t.ex. flytkrage) som är stor 
nog att hålla containern flytande. 
 

2. En radiosändare, transponder, radarreflektor eller 
blixtljus som kan underlätta sökning efter containern 
om den skulle tappas under bogseringen. 

 
Det rekommenderas att fyra bogserlinor fästes 
i de fyra hörnen av containerns ena kortsida 
med två linor ovanför vattenlinjen och två un-
der (Figur Y2a alternativ 1). Vid detta alter-
nativ skall två av linorna ska vara kortare än 
de andra två så att containern bogseras asym-
metriskt med ena lodräta kortsidekanten 
främst i färdriktningen. På så sätt ”plöjer” 
containern fram i vattnet likt förstäven på ett 
fartyg. Motståndet i vattnet blir därmed mind-
re än om containern skulle bogseras symmet-
riskt med hela kortsidan vinkelrätt mot färd-
riktningen. 
 
Bogserlinorna kan bli svåra att fästa även i 
ringa sjöhävning. I sådana fall kan det räcka 
med två kraftiga bogserlinor som fästes i två 
hörn på en lodrät kortsidekant (Figur Y2a al-
ternativ 2). 
 
Vid stora svårigheter att fästa bogserlinor kan 
det räcka med en enda kraftig bogserlina fäst 
vid ett av de övre hörnen på containerns ena 
kortsida (Figur Y2a alternativ 3). Figur Y4a 
 
Nackdelar 
Bogsering av en fraktcontainer med en farlig läckande last kan kräva mycket omsorgsfull 
planering för att undvika person- och miljöskador. I denna planering ingår det svåra valet 
av en “safe haven” dit containern skall bogseras och omhändertas. 
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Z1 Bärgning av sjunkna fat och tunnor 

med bottenplockare 
 
Tillämpning 
Sjunkna fat, tunnor och andra mindre förpackningar med kemikalier och farligt gods. 
 
Beskrivning 
Det är ofta inte lämpligt att utnyttja draggning och bottentrålning som metoder vid bärg-
ning av sjunket farligt gods. Dels kan sådana metoder bara utnyttjas i områden med rela-
tivt begränsad yta, dels kan de skada förpackningarna så att deras innehåll sprids på bot-
ten. Möjligen kan förfarandet tillämpas då full kontroll råder över situationen på grund av 
förpackningarnas konstruktion, djupförhållanden på platsen etc. Under kontrollerade be-
tingelser har bottentrålning i vissa fall använts med framgång mot sjunket förpackat far-
ligt gods (se Olycka nr 23). 
 

 

En operation, där sjunkna förpackningar 
skall bärgas, måste planeras utifrån för-
packningarnas storlek, utspridning och 
kondition samt egenskaper hos deras inne-
håll. Mindre förpackningar som inte ligger 
i alltför djupt vatten kan tas upp med en 
hydrauliskt driven "bottenplockare"(Figur 
Z1a) som har utvecklats av Oy Kart Ab, 
Finland, i samarbete med Finnish Envi-
ronment Institute. Bottenplockaren består 
av en yttre gripskopa och en inre fyrkantig 
låda med öppen botten. Den sänks ner över 
föremålet som belyses med spotlight och 
observeras med videokamera varefter lådan 
försluts med gripskopan. 
 
Ligger godset på större djup bör det i stället 
först överföras, med hjälp av dykare, till en 
större behållare som sänks ned till botten 
(jfr Olycka nr 33). Vid all bärgning av 
sjunkna förpackningar måste risken bedö-
mas att innehållet kan komma ut i miljön 
under själva bärgningen. 
 

Figur Z1a 

Tillvaratagna fat och förpackningar med förmodat farligt innehåll skall alltid överföras 
till bärgningsförpackningar eller s.k. ”salvage drums” (se Bilaga 9 avsnitt B9.5) innan 
fortsatta åtgärder vidtas. 
 
Nackdelar 
Metoden är endast avsedd för mindre förpackningar upp till ett par hundra liters storlek. 
Metoden kan endast tillämpas under relativt lugna väderförhållanden. 
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Z2 Bärgning av sjunkna fat och tunnor 

med hjälp av ROV och racksystem 
 
Tillämpning 
Sjunkna fat och tunnor, med kemikalier och farligt gods, som  är skadade och kan läcka. 
 
Beskrivning 
Bärgning av sjunkna fat som kan läcka kan innebära risker för dykare varför, om möjligt, 
bärgning med Remotely Operated Vehicles (ROV:s) bör planeras. En sådan operation 
ställer mycket stora krav på ROV-utrustningen och den personal som hanterar denna. 
 
Med fjärrmanövrerade manipulatorarmar är det möjligt att flytta bottenliggande gods (Fi-
gur Z2a). Men ROV-utrustningen måste vara anpassad för ändamålet och rutinerna måste 
vara väl inövade. Sådana rutiner tillämpades vid Olycka nr 20 och Olycka nr 35. 
 
Förpackningarna flyttas till bärgningsförpackningar eller s.k. ”salvage drums” (se Bilaga 
9 avsnitt B9.5) varefter dessa bärgas en i taget till ytan. 
 
En säkrare metod som har använts i praktiken (jfr Olycka nr 20) är att bygga stora stål-
rackar (Figur Z2b) som exempelvis rymmer 20 st salvage drums varefter rackarna bärgas 
med stora pontonkranar. 
 
Vid den refererade olyckan fylldes varje salvage drum med cementblandning innan en 
ROV med griparm tog ett fat från havsbotten och placerade det i cementblandningen. När 
racken var fylld och cementen stelnat lyftes den upp, spolades av grundligt och transpor-
terades till en mottagningsanläggning. 
 

 
Picture source: US Coast Guard

Figur Z2a Figur Z2b 
 
Nackdelar 
Metoden ställer mycket höga krav på ROV-utrustning och dess hantering under och efter 
operationen. 
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Z3 Tömning av sjunkna gasfyllda behållare 

genom sprängning 
 
Tillämpning 
Hälsofarlig gas under tryck i korroderade sjunkna metallbehållare som riskerar att rämna. 
 
Beskrivning 
Sjunkna stålbehållare som legat länge i vatten har troligen blivit så korroderade att de ris-
kerar att gå sönder t.ex. vid kontakt med bottensläpande fiskeredskap. Om behållarna in-
nehåller t.ex. klor eller ammoniak föreligger stora risker för fiskare. Vid upptagning i trål 
kan behållarna brista varvid mycket stora gasmoln snabbt utvecklas. 
 
En bärgningsoperation kan bli komplicerad att utföra eftersom all personal måste bära 
helskyddsdräkt. Ett annat sätt att ta hand om sådana bottenliggande behållare är att 
spränga sönder dem (jfr Olycka nr 22). Dykare går då ner och fäster eller lägger spräng-
medel försiktigt vid behållarna varefter de sprängs genom fjärrutlösning (Figur Z3a). 
 
Hur den lösgjorda gasen beter sig i vattnet beror på dess löslighet, mängd gas och vatten-
djup. Klor är svårlösligt i vatten och väller upp till vattenytan enligt Figur Z3a. Ammoni-
ak är lättlösligt i vatten och upplöses troligen helt. Vid sprängning av en ståltank med fle-
ra ton ammoniak på grunt vatten kommer dock en stor del att nå vattenytan. Hälsofarliga 
gasmoln som driver med vinden måste bevakas noga enligt Figur Z3b så att personal, sjö-
farande och befolkning i land inte riskerar att komma till skada. 
 
Koncentrerade klorgasmoln är grönfärgade men blandas snabbt ut i luften och blir osyn-
liga. Ett sätt att göra dessa synliga är att släppa ut ammoniak omedelbart i lovart om den 
uppvällande klorgasen. Gaserna förenas då och bildar ett kraftigt vitt moln som är synligt 
mycket längre än obehandlad klorgas. Denna åtgärd vidtogs i Olycka nr 22. 
 

  
Figur Z3a Figur Z3b 

 
Nackdelar 
Mycket noggrann planering av operationen krävs för att skydda all inblandad personal 
och andra som riskerar att utsättas för gasmoln. Metoden är svår att tillämpa mot behålla-
re som sjunkit på djupt vatten. 
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Z4 Kontrollerad tömning av vätska från sjunken 

behållare med mammutpump 
 
Tillämpning 
Sjunkna behållare med vätskeformiga farliga (men lågtoxiska) ämnen som är tyngre än 
vatten och som kan lösas upp i det omgivande vattnet. Exempel är frätande vätskor som 
t.ex. natriumhydroxidlösning, svavelsyra, fosforsyra och saltsyra. 
 
Beskrivning 
Syror och baser transporteras i stora mängder i olika typer av behållare. Sådana behållare 
är vanligen så tunga att de sjunker till botten om de hamnar i vattenområden. Om de risk-
erar att skadas under en bärgningsoperation finns ibland stora risker för vattenområdet i 
synnerhet om det är fråga om en å eller älv. Det har nämligen visat sig att relativt små 
mängder syror och baser kan ödelägga livet i åar och älvar vid momentana utsläpp (se 
Olyckor nr 01, nr 03 och nr 05). I sådana fall kan det vara skäl i att bedöma en alternativ 
responsmetod där innehållet under kontrollerade former släpps ut långsamt i det omgiv-
ande vattnet, i stället för att riskera ett plötsligt utsläpp av hela innehållet under bärg-
ningen. 
 
Mammutpump har visat sig vara en lämplig konstruktion (se Olycka nr 07 och Bilaga 7) 
för långsamt kontrollerat utsläpp av en kemikalie från en sjunken behållare till det omgi-
vande vattnet. 
 

Pumpröret förs ner i behållaren 
enligt Figur Z4a. Tryckluft pum-
pas från en kompressor och leds i 
en slang som ligger inuti mam-
mutpumpröret. Kompressortryck-
et anpassas kontinuerligt till mät-
ningar nedströms så att koncentra-
tionen i vattnet hela tiden hålls på 
en förutbestämd ofarlig nivå. 
Långsamt inströmmande vatten 
lägger sig ovanpå vätskan. På 
grund av den stora densitetsskill-
naden sker ingen blandning och 
upplösning av vätskorna i behålla-
ren. Det kan ta flera dygn att 
långsamt tömma en stor behållare 
på detta sätt (se Olycka nr 07). Figur Z4a 
 
Nackdelar 
Metoden kan inte användas i stillastående eller begränsade vattenområden och kan endast 
tillämpas på lågtoxiska, vattenlösliga ämnen med hög densitet (> 1,5). 
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Z5 Användning av dykarburen borrutrustning 

för läktring av sjunkna behållare och fartyg 
 
Tillämpning 
Användning av DOLS Diving Oil Lightering System för att borra hål i sjunkna behållare 
och fartyg samt läktra innehåll av olja eller kemikalier. 
 
Beskrivning 
DOLS, Diving Oil Lightering System, används av svenska Kustbevakningen. DOLS är 
ett undervattenssystem konstruerat för uppborrning av fartygsplåt och läktring av olja 
från sjunkna fartyg. Utrustningen kan användas även för uppborrning av stora sjunkna 
behållare och läktring av kemikalier.  
 

DOLS har utformats, med av-
seende på storlek och vikt, så 
att det kan hanteras av lättdy-
kare. 
 
I DOLS används en hydraul-
iskt driven borrmaskin eller 
”håltagare” som anbringas med 
magnetfot på plåten som skall 
uppborras (se Figur Z5a). Efter 
genomborrning förses hålet 
med en specialfläns som passar 
till en läktringsslang. Denna 
slang kopplas varefter läktring 
kan ske till mottagningstank 
(se Figur Z5b). 

 
Figur Z5a Figur Z5b 

 
Nackdelar 
Metoden kan endast användas ner till 40 m djup 
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Z6 Bärgning av sjunket gods på djupt vatten 
 
Tillämpning 
Bärgning av sjunkna fat och andra förpackningar från stora djup. 
 
Beskrivning 
Det är mycket komplicerat att genomföra en operation där många sjunkna fat eller för-
packningar skall bärgas från stort djup. Den kan utföras av lättdykare som använder 
tryck-kammarsystem (se Bilaga 10 och Olycka nr 33) och tillämpar mättnadsdykning 
med en blandning av syrgas och helium som andningsgas. Metoden innebär att dykarna 
lever veckovis under det tryck som råder på arbetsplatsen på havsbotten och pendlar re-
gelbundet mellan tryck-kammare på fartyg och havsbotten (se Figur Z6a). 
 
Dykarna sover och intar måltider i en bostadstryck-kammare placerad på räddningsfarty-
gets däck. Varje arbetspass (morgon) kryper dykarna över till en mindre transportdyk-
kammare (dykarklocka) som hissas ner till botten där samma ryck råder som i de två 
tryck-kamrarna. Dykarna hela arbetspasset i lättdykardräkter på havsbotten. De kan even-
tuellt ta på yttre skyddsdräkter som kan förvaras på botten. Efter arbetspassets slut trans-
porteras de upp till bostadstryck-kammaren för måltid och ny nattvila. Efter någon eller 
några veckors vistelse och arbete under tryck följer en dekompression under ett par dygn 
varefter de kan avlösas av ett nytt dykarlag. 
 
Varje förpackning han-
teras av dykarna med 
hjälp av särskild lyftli-
na från fartyget. De 
förs över till en större 
behållare som fylls och 
förs upp till fartyget 
där godset tas om hand 
under betryggande sä-
kerhetsrutiner. 
 
Bärgning av stora 
mängder gods kan ta 
månader eller t.o.m. år 
i anspråk (jfr Olycka nr 
33). 

 Figur Z6a 
 
Nackdelar 
Mycket resurskrävande metod med dyrbar andningsgas och komplicerade rutiner. Om det 
omgivande vattnet på botten innehåller farliga kemikaliekoncentrationer måste de yttre 
skyddsdräkterna vara tättslutande. 
 


