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Olyckor-1 

Redogörelser för inträffade olyckor 
 

Här finns redogörelser för 38 st olyckor numrerade från 01 till 38. 
Gemensamt för dem är att de är väl dokumenterade och har 

gett värdefulla erfarenheter för räddningstjänsten. 
 

Nr Rubrik 
01 Utsläpp av ammoniak i en å 
02 Sjunken transformator med läckande PCB i en flod 
03 Total fiskdöd i norska Akerselva efter utsläpp av fosforsyra 
04 Rening av en herbicidförorenad damm med ett mobilt reningssystem 
05 Sjunken järnvägsvagn med en biocid 
06 Muddring av sjunken PCP i Mississippi 
07 Sjunken pråm lastad med svavelsyra 
08 Läckande styren från sjunken pråm 
09 Sandoz-olyckan i Rhen 
10 Ilandflutna fat med propionsyra 
11 Sjunken stelnad fenol från skadad cistern 
12 Utsläpp av ammoniakmoln vid slangbrott i gastankfartyg 
13 Läckande tank med saltsyra i ett fartygs lastrum 
14 Skadat fartyg med utsläpp av 1100 ton konstgödsel 
15 Skadat torrlastfartyg med 3900 fat epiklorhydrin 
16 Brand i tankcontainer med trimetylfosfit på rorofartyg 
17 Brinnande torrlastfartyg med fat innehållande peroxider och cyanider 
18 Skadat fartyg med ett hundratal containrar med farligt gods 
19 Explosion i containerfartyg med aluminiumfosfid 
20 Sjunkna fat med arseniktrioxid och sanering av lastrum med magnesiumfosfid 
21 Våldsam brand i torrlastfartyg med natriumklorat 
22 Sjunkna behållare med klorgas 
23 Sjunkna fat med biociden Dinoseb 
24 Brand i containerfartyg med bl.a. natrium 
25 Brinnande tankfartyg med vinylacetat 
26 Grundstött gastankfartyg med butadien 
27 Sjunket fartyg med kromföreningar 
28 Explosion i rorofartyg med last av natriumklorat 
29 Skadat tankfartyg med akrylonitril 
30 Sjunket tankfartyg med akrylonitril och etylendiklorid 
31 Sjunket tankfartyg med styren, metyletylketon och isopropylalkohol 
32 Sjunket tankfartyg med saltsyra 
33 Sjunket fartyg med tetraalkylbly 
34 Vätgasexplosion i tankfartyg med natriumhydroxidlösning 
35 Sjunket containerfartyg med biocider 
36 Skadat rorofartyg med 450 ton uranhexafluorid 
37 Sänkning av skadat torrlastfartyg med last av kalciumkarbid 
38 Gastankfartyg med brinnande last av propylen 
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Utsläpp av ammoniak i en å 
(Olycka nr  01) 
1977, 2 maj Cedarville, Ohio, USA 
 
Ammoniak kondenserad (Klass 2 och 8) i tankbil; färglös nerkyld vätska; kraftigt irrite-
rande/frätande på ögon, hud och slemhinnor; mycket giftig för vattenorganismer 
 
Den 2 maj 1977 brast en slang vid överpumpning av kondenserad ammoniak från en 
tankbil till en farmartank i Cedarville, Ohio, USA, varvid 16 kubikmeter 100%-ig ammo-
niak strömmade ut på marken. Orsaken till slangbrottet var att en felaktig slang användes. 
Den var avsedd för gasol. 
 
Den lokala brandkåren kom till platsen och sprutade vatten över olycksplatsen. Efter den-
na åtgärd antog man felaktigt att faran var över för miljön och meddelade delstatsmyn-
digheterna att ingen ammoniak nått den närbelägna ån Massie Creek. 
 
Närmare undersökning dagen därpå visade att vattenbegjutningen hade löst upp större 
delen av ammoniaken och fört den till en intilliggande sankmark som hade sin avrinning 
till Massie Creek. Stora mängder död fisk började flyta upp i ån. Inom ett dygn hade all 
fisk och nästan alla smådjur dött i ån flera kilometer nedströms. Mätningar i vattnet visa-
de på halter av ammoniak på 36,4 mg/ml. Ur detta kunde beräknas att halten icke-
joniserad (toxisk) ammoniak var 1,16 mg/l. Det stod nu klart att en svår miljöskada skett 
och att områden längre nedströms var allvarligt hotade. 
 

Utsläpp av 16 kubikmeter kondenserad ammoniak i en å 
 

Det gällde att handla snabbt och de miljöansvariga insåg att det var viktig att sänka pH i 
ån (jfr Metod 71). En sänkning av pH i vattnet med en enhet skulle minska dödligheten 
hos djurlivet med en tiopotens. Den första åtgärden blev emellertid att skapa en torvför-
dämning i ån. Denna åtgärd prioriterades eftersom torv: 
  - ger en viss liten pH-sänkning samtidigt som vattnet buffras något 

- absorberar en del av ammoniaken 
- fanns snabbt tillgängligt i området 

    
15 timmar efter utsläppet hade en första torvfördämning upprättats några kilometer ned-
ströms från utsläppsplatsen. Fördämningen bestod av: 
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  - pålar som drivits ned i åbotten 
- hönsnät som fästs vid pålarna 
- halm som fördelats på nätet 
- torv som spridits ut på halmen. 

 
Ungefär 4 kubikmeter torv användes till fördämningen. 
 
Utslagningen av djurlivet fortsatte i ån och räddningspersonalen beslöt att sänka åns pH 
med hjälp av saltsyra. Denna syra valdes därför att den var billig och fanns lätt tillgäng-
lig. Dessutom är saltsyra ett effektivt pH-sänkande medel vars reaktionsprodukt, ammo-
niumklorid, är mycket mindre farlig för djurlivet än ammoniak. 
 
Under tiden som syran anskaffades byggdes ytterligare två torvfördämningar med på 
platser som låg längre nedströms än den första. Alla tre fördämningarna låg på relativt 
grunda ställen i ån (ca en halv meters djup). Efteråt bedömdes att torvfördämningarna 
hade haft en mycket gynnsam effekt. Torven absorberade en del ammoniak som sedan 
avgavs till vattnet när koncentrationerna i vattnet minskade. Torven minskade också, som 
man hade förväntat, vattnets pH något nedströms efter fördämningen. 
 
Totalt 8 kubikmeter koncentrerad saltsyra hälldes ut i ån under 5-6 timmars tid. En plats 
valdes för syratillsatsen vid US 68 (se kartan) där åns vattenomblandning var effektiv, 
vilket först testades med ett kraftigt färgämne (Rodamin). Syratillsatsen reducerade åns 
pH med en enhet, varvid ammoniakens toxicitet mot djurlivet bedömdes minska med en 
tiopotens. 
 
All fisk och nästan allt övrigt djurliv (smådjur) slogs ut av ammoniakutsläppet på den 13 
km långa sträckan mellan utsläppsplatsen och US 68. Antalet döda fiskar räknades till 
140 000 och antalet övriga smådjur som dog uppskattades till flera hundra tusen. Nedan-
för US 68 räddades djurlivet av syratillsatsen. 
 
Även andra liknande olyckor i vattendrag har visat att ett momentant utsläpp av ett farligt 
ämne kan bilda ett "moln" i vattnet som driver med strömmen och slår ut det mesta av 
djurlivet i vattnet nedströms. Se Olycka nr 03 och Olycka nr 05. Se även Olycka nr 07 där 
räddningsledningen utformade insatsen för att minimera riskerna och inget farligt utsläpp 
inträffade. 
 

Orsak till olyckan 
Slangbrott vid överpumpning av kondenserad ammoniak från en tankbil till en farmar-
tank. Orsaken till brottet var att felaktig slang användes. Den var avsedd för gasol. 
 

Erfarenheter från olyckan 
 De som arbetar med lossning av farliga ämnen (t.ex. ammoniak) måste använda utrust-
ning som är avsedd för ändamålet. I detta fallet användes en felaktig lossningsslang. 
 

 Den första rapporten till delstatsmyndigheterna var felaktig. I rapporten underskattades 
utsläppets storlek och dess miljöeffekter, vilket hade som följd att insatserna fördröj-
des. 
 

 När brandkåren kom till olycksplatsen fanns det mesta av ammoniaken i den närligg-
ande sankmarken. En snabb fördämning av denna skulle avsevärt ha  minskat behovet 
av fortsatta insatser. 
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 Insatserna med saltsyra och torv för att stoppa fiskdöden var mycket framgångsrika. 
Åtgärderna visade att det är möjligt att framgångsrikt behandla ett upplöst ammoniak-
utsläpp i ett vattendrag. 
 

 Toxiciteten hos ammoniak är mycket högre än som tidigare rapporterats. Under denna 
olycka dödades fisk av koncentrationer av icke dissocierad ammoniak i intervallet 0,13 
- 0,34 mg/l (totalkoncentration 10,8 - 28,2 mg/l). Se avsnitt om ammoniaks beteende i 
5.1. 

 
Informationskällor   Ref. 81 
 

 
 
 
 
Sjunken transformator med läckande PCB 
i en flod 
(Olycka nr 02) 
1974, 13 september Seattle, Washington State, USA 
 
Polyklorerade bifenyler (PCB) (Klass 9) i en transformator; tjockflytande gulaktig väts-
ka som stelnar vid 10-15 oC; mycket hälso- och miljöfarlig 
 
Under lastning med lyftkran den 13 september 1974 tap-
pades en transformator på en kaj vid Duwamish River i 
Seattle, Washington State, USA. Duwamish River har en 
känslig miljö med bl.a. vandrande fisk uppför floden. 
 
Fallet ner på kajen blev endast 60 cm men transformatorn 
skadades så att dess innehåll av kylmedel rann ut på kajen 
och ner i den intilliggande floden Duwamish River. Kyl-
medlet bestod av polyklorerade bifenyler (PCB). Trans-
formatorns storlek var ca 2 × 2 × 2 m och dess innehåll av 
PCB  var ca 1000 liter. 
 

Transformator med PCB-behållare överst  

 
Först efter 4 dagar blev det klarlagt för räddningstjänsten att utsläppet bestod av PCB. 
Dykare gick ner i floden och kunde observera pölar av PCB på botten inom ett område 
med 15 m djup som sträckte sig 100 m ut från kajen. Inför en planerad upp-pumpning 
av det bottenliggande PCB-utsläppet utvärderade räddningsledningen tre alternativa till-
vägagångssätt. 
 
Enligt en metod skulle tungdykare gå ner med pumputrustning och ta upp kemikalien. 
Det bedömdes att en pråm behövdes för ändamålet som kunde rymma 400 kubikmeter. 
Efteråt måste det settlade slammet tas om hand av en mottagnings-
/destrueringsanläggning och vattnet renas. 
 
Enligt ett annat förslag skulle lättdykare använda små handhållna mudderpumpar och ta 
upp vatten/sediment-blandningen till settlingstankar varefter vattnet skulle renas med 
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US Environmental Protection Agencys (EPA:s) mobila reningsanläggning. 
 
Räddningsledningen valde dock ett tredje alternativ baserat på ett hydrauliskt s.k. pipe-
line-mudderverk (se Bilaga 7) med 55 cm mudderbredd utrustat med sänkbara diafrag-
mapumpar. 
 
Enligt de första planerna 30 000 kubikmeter PCB-kontaminerat slam och vatten skulle 
tas upp och transporteras till en liten ö i floden alldeles intill olycksplatsen. Operationen 
skulle kräva att flera stora dammar grävdes på ön för att ta emot muddermaterialet. En 
geologisk undersökning på ön visade dock att dammarnas bottnar måste tätas eftersom 
marken var sådan att den inte skulle kunna hålla kvar det förorenade vattnet. Man insåg 
då att det dels skulle ta en månad att bygga dammarna, dels skulle vara förenat med 
mycket höga kostnader. Inför dessa fakta beslöt räddningsledningen att stå fast vid valet 
av pipeline-mudderverket men även använda EPA:s mobila reningsanläggning för slut-
lig rening. 
 
Området i floden runt olycksplatsen omgavs 
med en luftbubbellänsa (jfr Metod 63). Denna 
hade en tvåfaldig funktion. Dels skulle vand-
rande fisk i floden motas bort från det giftiga 
utsläppet, dels skulle PCB hindras att flyttas 
från platsen av det strömmande flodvattnet och 
de regelbundna tidvatteneffekterna. 
 
EPA:s mobila reningsanläggning anlände den 
9 oktober och muddringsarbetet startade den 
12 oktober. Först användes sänkbara enkla dia-
fragmapumpar som visade sig inte klara måttet 
utan ersattes med dubbla diafragmapumpar 
med högre kapacitet. 
 
Utsläppsplatsen med arrangemang av luftbub-

bellänsa, mudderpumpar samt settlings- och 
reningsanordningar på kajen

 
Det uppumpade materialet settlades och renades i ett system av tankar och bassänger på 
kajen. Slutreningen utfördes med den mobila reningsanläggningen. Pumpningen pågick i 
20 dygn. Kostnaden för operationen blev USD 150 000. 
 
Orsak till olyckan 
Skadad transformator som tappades från lyftkran. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Bottenliggande PCB och förorenade bottenmassor kunde framgångsrikt tas upp med ett 
pipeline-mudderverk (se Bilaga 7) varefter förorenat vatten slutrenades med den mobila 
reningsanläggningen som tillhörde US Environmental Protection Agency. 
 
Informationskällor   Ref. 91  
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Total fiskdöd i norska Akerselva 
efter utsläpp av fosforsyra 
(Olycka nr 03) 
1988, 11 januari Idun fabrikker, Oslo, Norge 
 
Fosforsyra (Klass 8); färglös vätska; frätande oorganisk syra 
 

Akerselva är en å som rinner från sjön Maridalsvatnet 7 km norr om Oslo genom centrala 
Oslo och ut i Oslofjorden. Idun fabrikker ligger vid Akerselva ca 4 km från åns utflöde i 
Oslofjorden. Fabrikens huvudprodukter är jäst (gjær), ketchup, senap och ingredienser i 
konditorivaror. 
 
Efter helgstängning 9-10 januari 1988 startades produktionen i Idun fabrikker måndagen 
den 11 januari. Man upptäckte då att en rörledning som gick från en lagertank med fos-
forsyra hade sprungit läck. Tankens innehåll av 9 ton (6 m3) 75 %-ig fosforsyra hade 
runnit ut på marken och ner i Akerselva. Myndigheterna, som omedelbart larmades, hade 
redan fått rapport om fiskdöd nedströms Akerselva. Läckan hade troligen skett på lörda-
gen två dagar innan. 
 
Den 12 januari undersöktes fiskbeståndet i Akerselva som visades vara normalt ovanför 
utsläppsplatsen men helt utslaget nedanför. Det mesta av den döda fisken (bl.a. lax) hade 
redan förts ut av strömmen i Oslofjorden men en hel del fanns på stränderna och på län-
sor i utloppet. 
 

Orsak till olyckan 
Mellan lagringstanken och fabrikslokalerna gick ett stålrör som var syrafast. Men röret 
var fastsatt i tanken med en övergångsnippel som var tillverkat av ett icke syrafast mate-
rial. Denna nippel hade blivit sönderfrätt. En underleverantör till Idun fabrikker hade 
monterat den felaktiga nippeln. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Det kan synas egendomligt att en så relativt begränsad mängd mindre farlig syra kan få så 
stora effekter vid utblandning i vattnet en hel å. Förklaringen är att ett momentant utsläpp 
bildar ett sammanhållet ”moln” i vattnet med sänkt pH som förs med strömmen längs 
hela åns sträckning utan att förändras nämnvärt. De organismer som inte tål pH-
sänkningen hinner inte komma undan utan dör. 
 
Även andra liknande olyckor i vattendrag har gett dramatiska effekter där det mesta av 
djurlivet i vattnet slagit ut nedströms. Se Olycka nr 01 och Olycka nr 05. Se även Olycka 
nr 07 där räddningsledningen utformade insatsen för att minimera riskerna och inget far-
ligt utsläpp inträffade. 
 
Informationskällor 
Ref. 37  
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Rening av en herbicidförorenad damm 
med ett mobilt reningssystem 
(Olycka nr 04) 
1974, 24 juli Allentown, Pennsylvania, USA 
 
Dinitrobutylfenol (DNBP, Dinoseb, klass 6) ; mörkt rödbrunt fast ämne som smälter vid 
32-42ºC; en mycket hälso- och miljöfarlig herbicid; marine pollutant 
 
Efter ett kraftigt regn den 24 juli 1974 i Allentown, Pennsylvania, USA, började fiskar dö 
i en av stadens vattenreservoarer som är en anlagd damm på andra sidan den närbelägna 
gränsen till New Jersey. Fiskdöden fortsatte och blev den 9 augusti uppmärksammad av 
myndigheterna. En undersökning visade att en biocid, dinitrobutylfenol (DNBP) hade till-
förts dammen med regnvattnet. Medlet var godkänt att användas utspätt, men hade den 21 
juli använts  i koncentrerad form för ogräsbekämpning på en grusad parkeringsplats i 
närheten. 
 
Parkeringsplatsen innehöll fortfarande synbara rester av bekämpningsmedlet. Av det 
översta gruslagret grävdes 14 kubikmeter upp och fördes till en särskild mottagningsan-
läggning. Längre ner i marken fanns ytterligare rester av medlet och vattnet i dammen 
hade koncentrationer på upp till 8 ppb av DNBP. 
 
Det fanns nu två handlingsalternativ. Det ena var att hålla kvar vattnet i dammen och låta 
biociden brytas ner naturligt genom mikrobiella och fotokemiska processer. Det andra var 
att utnyttja aktivt kol för att rena vattnet och därefter bränna kolet under kontrollerade 
betingelser. 
 
Data från tillverkaren av bekämpningsmedlet visade att det tog nio månader för medlet att 
brytas ner i naturen. Det skulle vara omöjligt att hålla dammen avstängd under så lång tid 
eftersom den snabbt ökar i volym av allt regnvatten. Det beslöts därför att alternativet 
med aktivt kol skulle tillgripas. 
 
USA:s naturvårdsmyndighet Environmental Protection Agency (EPA) har ett mobilt vat-
tenbehandlingssystem (Ref. 92),  placerat på en trailer,  som snabbt kan transporteras till 
olika platser i landet. Trailern har följande data: 
 
 Längd 15 m  Behandlingskapacitet 1100 kubikmeter/dygn 
 Bredd 2,5 m  Generator (bensindriven) 100 kW 
 Totalvikt 43 ton Kostnad $ 250 000 

 

 
Picture source: US Environmental Protection Agency 

Mobil reningsanläggning för förorenat vatten 
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Trailern har olika filtreringssystem för suspenderade substanser samt kolonner med ak-
tivt kol som kan absorbera många typer av lösta organiska ämnen. Den har också system 
för neutralisering och behandling med flockningsmedel. 
 
Systemet fick sitt jungfrudop när kreosot skulle tas upp från botten av Little Menomonee 
River, Milwaukee, Wisconsin, USA, under 1972 och 1974 (Ref. 99). Vid slutet av denna 
operation modifierades systemet efter de erfarenheter man erhållit och detta modifie-
ringsarbete, som utfördes i Milwaukee,  var nästan avslutat när larmet från Allentown 
kom. 
 
Den 14 augusti kunde behandlingen av dammens vatten börja. Vatten togs in från den 
del av dammen där de högsta biocidkoncentrationerna fanns (ca 8 ppb) och släpptes ut 
nedströms nära dammens utlopp där koncentrationerna var låga (ca 0,002 ppb). Opera-
tionen pågick dygnet runt och kunde avslutas den 22 augusti. 
 
Under arbetets gång sköljdes kvarvarande biocidrester ut från parkeringsplatsen med 
lågkontaminerat dammvatten. Utgående sköljvatten samlades upp i en för ändamålet ny-
grävd brunn och fördes till reningsanläggningen på trailern. 
 
Denna mobila reningsanläggning användes ett par månader senare vid ett utsläpp av 
PCB i en flod i Seattle, Washington State (Olycka nr 04, Ref. 91) samt i mars 1975 vid 
ett utsläpp av biociden toxafen i en liten damm i Plains, Virginia, USA (Ref. 93). 
 

Orsak till olyckan 
Tillförsel till dammen av regnvatten som förorenats av ogräsbekämpningsmedel som i 
stället för att utspädas hade använts i koncentrerad form. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Framgångsrik behandling av förorenat vatten med den mobila reningsanläggningen som 
tillhörde US Environmental Protection Agency. 
 
Informationskällor 
Ref. 92 (denna olycka) 
Ref. 113, Annex 3, “Dinoseb 2, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag 
 
Användning av den mobila reningsanläggningen vid andra olyckor: 
Ref. 91 (Olycka nr 02) 
Ref. 93 
Ref. 99 
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Sjunken järnvägsvagn med en biocid 
(Olycka nr 05) 
1991, 14 juli Sacramento River strax norr om Dunsmuir i Kalifornien, USA 
 
Metamnatrium (natriummetylditiokarbamat) i järvägstankvagn; gröngul vätska med 
kraftigt irriterande svavelliknande lukt;  mycket hälso- och miljöfarlig; marine pollutant 
 
Den 14 juli 1991 spå-
rade ett tåg ur vid 
Sacramento River 
strax norr om Duns-
muir i Kalifornien. 
Sex järnvägsvagnar 
föll ner i den närlig-
gande floden. En av 
vagnarna var en tank-
vagn med 75 000 liter 
metamnatrium 
(natriummetyldi-
tiokarbamat) som 
hamnade liggande på 
en halv meters djup. 

 
En järnvägsvagn med biociden metamnatrium 

sjönk i Sacramento River 
 
Metamnatrium är ett vätskeformigt bekämpningsmedel mot insekter och svamp. Det an-
vänds främst som jordtillsatsmedel för potatisland. Metamnatrium var vid tillfället för 
olyckan inte klassificerat som farligt ämne ("hazardous material") av Transportministeriet 
i USA. Ämnet ger dock både akuta och kroniska hälsoeffekter på människa redan vid re-
lativt små resorberade mängder i kroppen. I IMDG-koden anges metamnatrium som Ma-
rine Pollutant. 
 
Myndigheterna insåg inte vidden av olyckan förrän påföljande dag. Flodens ekosystem 
var då redan allvarligt påverkat. Floden skummade nedströms i en ärtgrön färgnyans och 
mängder av forell hade dött. Luften blev svår att andas i Dunsmuir och många invånare 
uppsökte sjukhuset med värk i huvud och bröst, andnöd och illamående. 
 
Räddningspersonal upprättade en riskzon kring olycksplatsen och startade planering av 
fortsatta insatser. Tankvagnen som bärgades innehöll endast 12 % av sitt ursprungliga 
innehåll och 66 000 liter metamnatrium hade kommit ut i floden. 
 
Plymen drev nerför floden där den starka lukten spreds i omgivningarna. Befolkningen 
varnades och uppmanades att hålla sig undan. Metamnatrium löser upp sig i vatten och 
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kunde därför inte tas upp. 
 
De insatsalternativ som nu bedömdes för att mildra skadeverkningarna var: 
 
1) Reducering av flodens vattenflöde och behandling av utsatta partier med aktivt kol. 
2) Muddring av förorenade bottenpartier. 
3) Agitering och luftning av förorenade områden så att koncentrationerna nedbringades. 
 
Alternativ 3 valdes. Dessutom kompletterades åtgärderna med luftridåer (från bottenlig-
gande slangar) som placerades nedströms. Dessa tog hand om och agiterade eventuella 
substanskoncentrationer som undkom behandlingen uppströms. 
 
Förbipasserande bilister i närheten fick följande uppmaning av polisen: "Roll up win-
dows, don't breathe, drive like hell and don't stop". 
 
Tre dygn efter tågurspårningen kom det gröna flodvattnet fram till Lake Shasta och 
trängde ner i det varmare sjövattnet. Efter ytterligare två dygn hade det mesta av utsläppet 
runnit ut i sjön och bildat ett 100 × 1000 m stort skikt som var 5 m tjockt och låg 5 – 10 
m under vattenytan. Området stängdes av för båttrafik varefter en ring av pråmar med 
tung pumputrustning lades runt utsläppet. Grönfärgade vattenpartier sögs upp och luftbe-
handlades genom att sprutas ut i luften. Dessutom pumpades stora mängder luft ner i vat-
tenmassorna för att lufta och röra om vattnet. Efter fyra veckor avslutades åtgärderna när 
mätningar endast kunde påvisa spår av kvarvarande föroreningar i ett av 78 prover från 
området. 
 
Undersökningar efter olyckan visade att allt djurliv samt större delen av växtlivet i floden 
hade slagits ut på en sträcka från olycksplatsen och 72 km nedströms till Lake Shasta. 
Bl.a. hade 200 000 fiskar dött. Dessutom påverkades den kringliggande faunan som bl.a. 
bestod av björn, hjort, puma, prärievarg, utter samt mängder av fåglar och andra mindre 
djurarter. Man fruktar dessutom att träd längs flodbankarna kommer att dö, vilket gör att 
det tar upp till 50 år för naturen att återhämta sig. 
 
Andra liknande olyckor har visat att ett momentant utsläpp av ett farligt ämne kan bilda 
ett "moln" i vattnet som driver med strömmen och slår ut det mesta av djurlivet i vattnet 
nedströms. Se Olycka nr 01 och Olycka nr 03. Se även  Olycka nr 07 där räddningsled-
ningen utformade insatsen för att minimera riskerna och inget farligt utsläpp inträffade. 
 
Orsak till olyckan 
Tågurspårning 
 
Erfarenheter från olyckan 
Försenad insats medförde att större delen av tankvagnens innehåll läckte ut i floden och 
gav svåra miljöskador. 
 
Informationskällor   Ref. 107  
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Muddring av sjunken PCP i Mississippi 
(Olycka nr 06) 
1980, 22 juli Mississippis mynning, Louisiana, USA 
 
Pentaklorfenol (PCP) (Klass 6) i papperssäckar; mycket hälso- och miljöfarlig pulver-
formig biocid; severe marine pollutant 
Bromväte (Klass 2 och 8) i  stålcylindrar; frätande och mycket giftig gas 
 

Den 22 juli 1980 inträf-
fade en fartygskollision i 
Mississippis mynning, 
Louisiana, USA,  varvid 
det västtyska container-
fartyget Testbank skada-
des så att en del av dess 
last av kemikalier kom 
ut i vattnet och i luften. 
 
 
 

Containerfartyget Test-
bank efter kollisionen 

 
Picture source: Taylor Diving & Salvage Company, Inc., USA

 
Bromväte började läcka ut från punkterade stålcylindrar och ett vitt moln av den frätande 
gasen bildades runt fartyget. Besättningen stängde av fartygets ventilationssystem och tog 
skydd under däck. Molnet drev med vinden in över ett mindre samhälle där polisen eva-
kuerade 75 invånare. Inga personskador inträffade. 
 
Vid kollisionen skadades 8 containrar med kemikalier varav 4 st föll överbord och sjönk 
på 11 m djup. De senare innehöll 3 stålcylindrar med bromväte samt 16 ton pentaklorfenol 
(PCP) i 700 säckar om 23 kg vardera. PCP är en biocid som är giftig för både människa 
och miljö. Runt olycksplatsen upprättades en säkerhetszon där obehörig båttrafik förbjöds.
 
Olyckan tilldrog sig en enorm uppmärksamhet och blev det viktigaste inslaget i alla regi-
onala nyhetsmedia under hela operationen som varade i 35 dygn. Louisianas guvernör för-
säkrade för delstatens oroliga befolkning att allt som stod i mänsklig makt skulle göras för 
att bärga de farliga kemikalierna. 
 
Det visade sig vara mycket svårt att lokalisera den sjunkna lasten i det grumliga flodvatt-
net. Upprepade kartläggningar utfördes av aktuella bottenområden med skrivarförsedda 
ekolod. Sökningarna fick hela tiden följas upp med dykarundersökningar av misstänkta 
bottenekon. Dykeriarbetet underlättades väsentligt när en självgående offshorepråm kom 
till platsen. Den kunde fixeras med tre ben på botten och blev en stabil dykeriplattform. 
 
Efter 5 dygn utan resultat sattes ytterligare olika instrument in i arbetet, bl.a. magnetomet-
rar, sidscannande sonarer och flera ekolod. Det instrument som slutligen, efter 8 dagar, 
gav resultat var en sektorscannande sonar som gav färgkodade bilder med hög upplösning 
av bottnen. Det var en s.k. fishfinder av märket Chromascope. Med sin vikt av endast 12 
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kg kunde det lätt opereras från små båtar. 
 
Undersökning på flodbotten visade att con-
tainern med PCP hade demolerats. Säckarna 
hade spridits inom 15 m radie från contai-
nern och var så uppmjukade av vatten att de 
lätt gick sönder. Det stod klart att kemikalien 
måste muddras upp och den typ av mudder-
verk som valet föll på var mammutpump. 
Arbetet inleddes med att märka ut ett arbets-
område med långa pålar som drevs ner i bot-
ten. De bildade ett 25 × 35 m stort rutsystem 
som tjänade som vägledning under mudder-
arbetet. 
 
 
 

Figur till höger:
Mammutpump som användes för muddring 

av bottenliggande pentaklorfenol (PCP)

 
Med undantag för korta uppehåll 
när lastpråmarna flyttades pågick 
mudderarbetet utan avbrott i 9 
dygn. Man lyckades muddra upp ca 
90 % av den sjunkna PCP:n. 
 
 

Figur till höger:
Rening av muddervattnet genom 

settling, flockning och behandling 
med aktivt kol  

 
Under hela operationstiden (från dag 1 till dag 35) växte operationsledningen successivt 
både med avseende på numerär och kunnande. Expertisen kom att spänna över områden 
som bärgningsteknik, dykning, personskydd, miljöundersökningar och humantoxikologis-
ka kontroller av räddningspersonal. Arbeten förutom själva bärgningen som krävde stora 
förberedelse och resurser var 
 
- uppröjning och sanering ombord på båda de inblandade fartygen 
- personsanering på fartygen och vid muddringsplatsen 
- hälsokontroll av all inblandad personal (240 personer). 
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Runt om arbetsområdet  ar-
rangerades 1) en kranpråm för 
bärgning av den demolerade 
containern,  2) den tidigare 
utnyttjade offshorepråmen 
med vars kran mammutpum-
pen nu hölls fast under arbe-
tet, 3) en kompressorpråm 
som försåg mammutpumpen 
med tryckluft och 4) lastprå-
mar för mottagning av mud-
dermassor. 

Arrangemang vid olycksplatsen 
 
Den demolerade containern bärgades och konstaterades vara helt tom. Bottenområdet av-
söktes sedan med Chromascope-instrumentet så att en exakt kartläggning erhölls av PCP-
förekomsterna på flodbotten. Ett system arrangerades med pråmar för att ta hand om 
muddermassorna och noggrant rena allt vatten innan det pumpades ut i floden igen. 
 
Mudderarbetet kunde påbörjas dag 10 efter olyckan. Efter settling i en första pråm pum-
pades vattnet över till nästa pråm där det renades med flockningsmedel. Efter settling av 
flockningsmedlet pumpades vattnet vidare till en flatdäckad pråm där det slutrenades i ett 
filtreringssystem med aktivt kol. Slutligen testades vattnet i en fjärde pråm så att det inne-
höll högst 0,3 ppb PCP innan det fick gå ut i floden. Totalt 1100 ton förorenade mudder-
massor omhändertogs och transporterades till särskilda mottagningsanläggningar. 
 

Orsak till olyckan   Fartygskollision 
 

Erfarenheter från olyckan 
 

 Den använda scannande sonaren (Chromascope Color Video Fishfinder) visade sig 
vara ett utomordentligt bra hjälpmedel för sökning på botten. 
 

 Mammutpump är en effektiv utrustning för muddring av bottenliggande granulära 
material på inte alltför stora djup (här 11 m). 
 

 Denna typ av händelser blir mycket uppmärksammade i massmedia och skapade i det-
ta fall panik bland lokala fiskare och deras familjer. Det ställdes mycket stora krav på 
räddningsledningens förmåga att ge saklig information och lugna upprörda personer. 
 

 Säkerhetszonen runt olycksplatsen, där obehörig båttrafik hade förbjudits, förorsakade 
mycket stora ekonomiska förluster för samhället. Men zonen bedömdes som absolut 
nödvändig för att bedriva arbetet ostört. 
 

Informationskällor 
1) Ref. 63 
2) Ref. 113, Annex 3, “Testbank, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag 
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Sjunken pråm lastad med svavelsyra 
(Olycka nr 07) 
1988, 22 november           Herculaneum vid övre Mississippi, Missouri, USA 
 
Svavelsyra (93 %) lastad i en tankpråm med dubbelskrov 
 
Den 22 november 1988 sjönk en pråm, lastad 
med 1400 ton 93-procentig svavelsyra, i Hercu-
laneum som ligger vid övre Mississippi i Mis-
souri, USA. Pråmen, som hade dubbelskrov, 
stod rättvänd på botten på 7 m djup med nästan 
hela lasten kvar ombord. En mindre skada hade 
uppstått i ytterskrovet och gett ett hål där vatten 
trängt in och fyllt delar av dubbelskrovet varvid 
pråmen sjunkit. 
 

Den sjunkna pråmen med
1400 ton 93-procentig svavelsyra

 
Räddningsledningen insåg att en riskfylld situation skulle uppstå om vatten blandades in i 
syran. En kraftig värmereaktion skulle bli följden och som till och med skulle kunna ge 
explosionsliknande kokningsfenomen och förorsaka mekaniska skador på pråmen. Detta 
skulle snabbt kunna accelerera händelseförloppet så att mängder av skållhet syra kastades 
omkring. En sådan situation skulle  innebära stora risker för både miljön och räddnings-
manskap. 
 
Om hela lasten skulle komma ut momentant kunde stora miljöskador uppkomma. Ett så 
stort "moln" av ett farligt ämne som driver med strömmen kan slå ut de flesta av de vat-
tenlevande organismerna nedströms enligt erfarenheter från olyckor i Norge 10 månader 
tidigare (Olycka nr 03) och Ohio, USA, drygt tio år tidigare (Olycka nr 01). Även en lik-
nande olycka tre år senare i Sacramento River i Kalifornien uppvisar förödande konse-
kvenser (Olycka nr 05). 
 
Olika bärgningsmetoder diskuterades inom räddningsledningen. En naturlig lösning var 
att direkt försöka pumpa upp syran från den bottenliggande pråmen men man insåg snart 
att detta skulle medföra en mängd både tekniska och logistiska problem. En 93-procentig 
svavelsyra har den egenskapen att den inte angriper olegerat kolstål, som pråmen var till-
verkad av. Men om vatten tillförs blir syran mycket reaktiv inom vissa procentgränser 
och reaktionen förstärks ytterligare av den förhöjda temperatur som erhålls vid vattenin-
blandningen. Det fanns troligen redan ett tunt vattenlager skiktat i tanken ovanpå syralas-
ten vilket medförde att situationen blev riskfylld. Eftersom svavelsyra och vatten är lätt 
blandbara, d.v.s. svavelsyra är lättlöslig i vatten, kan en omröring av en sådan skiktad last 
leda till en våldsam kokning. Den stora densitetsskillnaden gör dock att en skiktning lätt 
uppstår om vatten sakta tillförs svavelsyra uppifrån. 
 
Pumpning skulle röra om i vatten-syra-skiktet och ge en upphettad syralösning som skul-
le bli högkorrosiv mot kolstål. För att ta emot denna syralösning skulle krävas pråmar el-
ler containrar av syrabeständigt ("rostfritt") stål. Sådana behållare av tillräcklig volym 
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fanns  inte tillgängliga inom de tidsramar som gällde. Dessutom skulle pumpningen inne-
bära tekniska problem. Kunde en dränkbar pump klara upptagning av 100-gradig korrosiv 
syrablandning med en densitet av kanske 1,8 och en total uppfordringshöjd (för kajplace-
rade tankar) av 15 meter? Troligen skulle det krävas en boosterpump. Härtill kom det 
svårlösta problemet att ersätta den bortpumpade syran i pråmen med något för att undvika 
vakuum. Att göra detta med vatten på ett säkert sätt, i samma takt som boosterpumpen, 
skulle troligen vara omöjligt. Om i stället luft användes måste pråmen stabiliseras på nå-
got sätt så att en krängning inte gav skrovskador. Risken fanns också att pumparbetet 
misslyckades vilket kunde resultera i en katastrofal händelseutveckling. 
 
I stället för att pumpa syran ända upp till kajen skulle arbete kunna delas upp i två steg 
där syran först pumpades upp till en kofferdam som byggdes ovanpå den sjunkna pråmen 
med en höjd så att den nådde en bit upp över vattenytan. Närmare diskussion av detta al-
ternativ avslöjade flera svårlösta problem. Kofferdammen måste tillverkas med god pass-
form mot pråmen och den efterföljande tätningen måste vara perfekt. Den måste vara: 
1) tillräckligt rymlig för både syran och pumputrustning 
2) tillräckligt hög för att klara variationer i flodens vattennivå 
3) tillräckligt stabil för att motstå flodens strömhastighet på 2-4 knop. 
 
Denna lösning skulle kanske bli än mer riskabel för räddningspersonalen eftersom en stor 
bristning i kofferdammen skulle ge upphov till våldsam kokning och kaskader av het 
syra. 
 
Ett alternativ till urpumpning av lasten med pråmen stående kvar på botten skulle vara att 
först ta upp pråmen till ytan och därefter pumpa ur lasten. Upptagningen till ytan skulle 
kunna ske antingen genom lyft med kranar eller genom att göra pråmen flytande igen. 
Det senare skulle kunna ske genom att lokalisera skadan, pumpa in luft i de vattenfyllda 
delarna av dubbelskrovet och täta läckan. Även dessa alternativ skulle innebära risker.  
 
Omfattningen av skrovskadorna var okända och hade inte kunnat fastställas i det grum-
liga flodvattnet med nästan obefintlig sikt för dykare. Att röra hela pråmen med sin far-
liga last i det strömmande flodvattnet kunde ge riskabla påfrestningar på skrovet och 
dessutom oönskade rörelser hos den tunga syralasten. 
 
Det alternativ som man slutligen valde var att långsamt och på ett kontrollerat sätt pumpa 
ut syran i det omgivande flodvattnet med pråmen hela tiden stående på flodbotten. Som 
pumpsystem valde räddningsledningen en mammutpump (jfr Metod Z4). 
 

 
Användning av mammutpump för att tömma den sjunkna pråmen på dess last av svavel-

syra. Tryckluften fördes in i en slang inuti pumpröret ner till  dess mynning. 
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I motsats till den vanliga metoden att leda tryckluften i en slang utanför pumpröret lät 
man här denna slang gå inuti själva röret. Pumphastigheten justerades med tryckluften 
och avpassades hela tiden efter de  resultat av pH-mätningar man erhöll nedströms. Kra-
vet var hela tiden att pH i flodvattnet inte fick understiga 6 på ett avstånd av 90 meter 
nedströms från pråmen. Det visade sig att om pumpningen reglerades så att pH-värdet i 
floden hölls vid 6 på 90 meters avstånd blev det 7,5 på 370 meters avstånd.  
 
Inströmmande vatten i pråmen, som ersatte den utpumpade syran, skiktade sig hela tiden, 
utan märkbar reaktion, ovanpå den kvarvarande syran. Pumpningen bedrevs efter dessa 
betingelser under dygnets ljusa timmar och tog en vecka att utföra. När huvuddelen av 
syralasten hade pumpats ut i floden kunde pråmen lyftas upp till ytan. Därefter reparera-
des pråmens skrovskador och återstoden av syralasten togs om hand. Denna avslutande 
del av operationen tog tre månader. Några effekter på fisk eller andra miljöskador kunde 
inte noteras varken under eller efter operationen. 
 
Denna metod, att långsamt släppa ut en farlig syra från en sjunken farkost, har även till-
lämpats i Sverige (Olycka nr 32). 
 
Orsak till olyckan 
Småskador i pråmens yttervägg medförde att vatten trängde in i det luftfyllda dubbel-
skrovet varvid pråmen tyngdes ner och sjönk. 
 
Erfarenheter från olyckan 
En mycket besvärlig situation med en reaktiv kemikalie där utvägen var att långsamt 
släppa ut ämnet i det omgivande vattnet. Inga mätbara skador uppstod i miljön. 
 
Informationskällor 
1) Ref. 32 
2) Ref. 113, Annex 3, “Sunken barge, Maritime Chemical Accident”, Engelskt samman-
drag  
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Läckande styren från sjunken pråm 
(Olycka nr 08) 
1992, 26 januari Wax Lake Spillway, Louisiana, USA 
 
Styren (Klass 3) i en pråms lasttankar; brandfarlig vätska som avger irriterande ångor; 
kan polymerisera om den utsätts för föroreningar eller värme; marine pollutant 
 

Den 26 januari 1992 kolliderade två bogserade pråmar i kanalen Intracoastal Waterway, 
Louisiana, USA. Den ena pråmen, som innehöll 340 m3 styren, skadades och började 
läcka. Den lösgjordes från bogserbåten och sjönk kort därefter under fortsatt läckage av 
styren. 
 
Vätskan flöt upp på vattenytan. Den spreds snabbt ut över ytan och rörde sig nedströms. 
Styren är färglös och det var bara dess starka lukt som visade var styrenskikten fanns. Se-
nare framkom att en forward-looking infrared imager (FLIR) med fördel kunde användas 
för att lokalisera styren på vattenytan.  
 
Kanalen stängdes av för obehörig trafik och länsor lades ut för att i görligaste mån stoppa 
spridningen. En del av utsläppet flöt iland på stränderna och en del polymeriserade och 
bildade förorenade klumpar som sjönk. Senare fördes klumparna upp av vattenrörelserna 
och flöt iland. 
 
Försök gjordes att ta upp styren från vattenytan med bandupptagare. Men upptagarnas 
band löstes upp vid kontakt med styren. Problemet kunde lösas genom att först blanda in 
torvströ i styrenspillen och därefter använda bandupptagare (jfr Metod 67). Det visade sig 
senare att pråmplacerade sugpumpar fungerade ännu bättre vid upptagning av styren från 
vattenytan. Operationen fortsatte nära en månad och avslutades i slutet av februari.. 
 

Orsak till olyckan 
Kollision mellan två pråmar som bogserades av varsin bogserbåt. 
 
 
Erfarenheter från olyckan 
Det tog tre dagar att utarbeta en plan för kartläggning och mätning i området. Man be-
dömde att det mesta av lasten läckt ut i miljön. Intressanta rön var att: 
1) styrenskikt på vattenytan kan registreras med FLIR (forward-looking infrared imager). 
2) styrenutsläpp som förbehandlas med torvströ kan tas upp med bandupptagare. 
3) i detta fall fungerade sugpumpar bäst vid upptagning av styren från vattenytan. 
 
Informationskällor 
Ref. 113, Annex 3, “Styrene Barge, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag 
 

 
 



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

Olyckor-18 

 
Sandoz-olyckan i Rhen 
(Olycka nr 09) 
1986, 1 november Den schweiziska kemikoncernen Sandoz AG, utanför Basel 
 
Många olika hälso- och miljöfarliga kemikalier, bl.a. kvicksilver- och fosforföreningar 
samt nitrofenoler. 
 
Den 1 november 1986 uppstod brand i ett 
lager hos den schweiziska kemikoncernen 
Sandoz AG, utanför Basel. Branden bekäm-
pades inledningsvis med skumkanoner. Det-
ta hade ingen effekt utan branden växte i 
styrka. Man övergick till vatten varvid 400 
brandmän från 15 brandkårer lyckades 
släcka branden efter 5 timmar genom att, 
bl.a. med hjälp av en flodspruta, begjuta 
eldhärden med sammanlagt 6000 ton vatten. 
 
Under branden bildades farliga gasmoln som 
drev in över Baselområdet. För första gång-
en sedan andra världskriget gavs katastrof-
larm över Basel och kringliggande städer. 
Via radio och högtalarbilar uppmanades in-
vånarna att stanna inomhus, hålla fönster 
och dörrar stängda samt avvakta vidare in-
formation. Vidare stoppades bussar och tåg i 
regionen samt stängdes motorvägen från Zü-
rich. 

 
Rhen är Västeuropas största flod 

 
Släckvattnet förde med sig många ton farliga kemikalier ut i Rhen, bl.a. kvicksilver- och 
fosforföreningar samt nitrofenoler. Den stora omfattningen av olyckan gav inledningsvis 
upphov till stor förvirring hos dem som var ansvariga för räddningsinsatserna. Man mis-
sade att tillräckligt snabbt informera de närmaste orterna i grannländerna. Av denna an-
ledning förorenades många av de angränsande kanalerna, i bl.a. Frankrike, eftersom slus-
sarna inte hann stängas i tid. Det var också svårt att snabbt få fram fullständig informa-
tion från Sandoz om vilka kemikalier som hade förvarats i det nedbrunna lagret. 
 
Livet i flodens vatten skadades svårt, särskilt i övre Rhen mellan Basel och Karlsruhe. 
Mängder av fisk och andra organismer dog. TV-bolag i hela världen visade dramatiska 
bilder över hur tonvis med döda ålar bärgades ur floden för att sedan grävas ner. Dricks-
vattenintag för 20 miljoner människor måste stängas av. I Holland manövrerades flod-
portsystemen så att Rhens hela vattenflöde gick rakt ut i Nordsjön. 
 
Vissa ekologer hävdade att olyckan hade omintetgjort de senaste 10 årens arbete att re-
staurera flodens biologiska system. Olyckan orsakade stor uppståndelse i hela Europa. 
Den ansågs vara den största icke-atomolycka som inträffat i Europa på lång tid. 
 
Som en följd av denna olycka började många länder att se över sin beredskap mot stora 
kemikalieolyckor. De nordiska länderna intensifierade sitt samarbete i "Styrgruppen för 
Nordiskt Forsknings- och Utvecklingsarbete för Bekämpning av Kemikalieolyckor" som 
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delfinansierades av Nordiska Ministerrådet. Arbetet ledde fram till en gemensam Nordisk 
strategi för åtgärder mot kemikalieolyckor. Dessutom initierade och finansierade grup-
pen 101 st FoU-projekt (Ref. 137) inom området. Dessa var såväl nationella som gemen-
samma nordiska projekt. 
 
Inom Sverige föranledde Sandoz-olyckan ett möte på högsta nivå i maj 1987 för att  dis-
kutera ansvarsförhållanden vid kemikalieolyckor och den förebyggande verksamheten att 
förhindra sådana. Man enades om att inleda ett samarbete i dessa frågor med Räddnings-
verket som sammanhållande. En samordningsgrupp bildades med namnet SAMKEM 
(Samordning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten inom kemikalieområdet). 
Gruppens arbete syftade till att effektivisera insatserna och skapa en bättre samordning 
beträffande samhällets resurser att förebygga kemikalieolyckor samt begränsa och av-
hjälpa skador vid inträffade olyckor. 
 
Orsak till olyckan 
Brand i ett lager. 
 
 
Erfarenheter från olyckan 

 Efter omfattande undersökningar efter olyckan kunde den schweiziska polisen och 
Sandoz utesluta sabotageteorin. 
 

 Det brinnande lagret  hade allvarliga säkerhetsbrister. Det saknade både rökvarnare 
och sprinklersystem. 
 

 Om det funnits en grav runt lagret för uppfångning av släckvattnet skulle miljökata-
strofen ha undvikits. 
 

 Rutinerna för att alarmera grannländerna och orterna nedströms utefter Rhen funge-
rade dåligt. 
 

 Under den närmast tiden efter olyckan rapporterades flera mindre utsläpp av farliga 
kemikalier i Rhen från andra industrier - en rapportering som troligen orsakades av 
det nyvaknande miljöintresset för floden. 
 

 Schweiziska myndigheter insåg efter olyckan det olämpliga i att kemiska industrier 
sköter sin säkerhet utan inblandning från myndigheterna. 

 
Informationskällor 
Ref. 111 
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Ilandflutna fat med propionsyra 
(Olycka nr 10) 
1975, 8-10 januari Svenska Västkusten ca 10 mil norr om Göteborg 
 
Propionsyra (Klass 8) i plåtfat; frätande syra som avger irriterande och farliga ångor. 
 

Vid ett flertal tillfällen under 8-10 januari 1975 drev ett 30-tal fat med propionsyra iland 
på olika ställen ca 10 mil norr om Göteborg. Propionsyra är en organisk syra besläktad 
med ättiksyra och används för framställning av bl.a. konserveringsmedel samt smak- och 
luktämnen. 
 
Efter provtagning och analys i laboratorium 
kunde ämnet identifieras som propionsyra. 
Innan bärgningen av faten undersöktes de 
noga av Kustbevakningens personal för att 
leta efter eventuella skador och läckor. Fa-
ten bärgades varsamt från stränderna och 
lyftes ombord på Kustbevakningens fartyg. 
 
Faten var rostiga och saknade etiketter eller 
påskrifter som gav upplysning om innehål-
let. Det var inte möjligt att bedöma hur 
länge de hade flutit i havet och exponerats 
för havsvattnet. Faten transporterades till ett 
tillfälligt upplag innan de fördes vidare till 
en avfallsanläggning. 

 
Foto Kustbevakningen

 
Stålfat med propionsyra sjunker i sötvatten. Men saltvattnet utanför den svenska västkus-
ten har större bärkraft vilket förklarar att faten kunde flyta vid denna incident och föras in 
av vattenströmmarna till kusten. 
 

Orsak till olyckan 
Troligen tappad däckslast från fartyg. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Insatspersonalen bar vanliga arbetsoveraller, handskar och gummistövlar. Visserligen hör 
propionsyra inte till de farliga syrorna men mängden i ett fat (160 liter) gör att den blir 
livsfarlig om den vid fatbristning rinner ut över en overallklädd person. Med hänsyn till 
propionsyrans egenskaper att fräta och avge farliga ångor borde personalen ha varit klädd 
i helskyddsutrustning. Efter det att stålfaten omhändertagits borde de omedelbart ha place-
rats i bärgningsförpackningar eller s.k. ”salvage drums” (se Bilaga 9 avsnitt B9.5). Insat-
serna blev endast kortfattat noterade i en loggbok. En detaljerad rapport borde ha skrivits 
med en utvärdering av operationen och erhållna erfarenheter. 
 
Informationskällor 
Ref. 113, Annex 3, “Propionic acid, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag 
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Fenololycka i Göteborgs hamn 
(Olycka nr 11) 
1973, 13 januari Göteborgs hamn, Sverige 
 
Fenol (Klass 6) i en cistern; hälsofarligt fast ämne (smältpunkt +55 oC) med frän lukt; 
avger irriterande ångor. 
 

Den 13 januari 1973 sprang en 
cistern med fenol läck i Göte-
borgs hamn och 420 kubikmeter 
55-gradig smält fenol vällde ut 
på kajen och ca 340 kubikmeter 
stelnad fenol hamnade på 
hamnbassängens botten. 

Ca 340 kubikmeter 
 stelnad fenol hamnade på 

hamnbassängens botten 
 

Räddningspersonal som kom till platsen lyckades snart pumpa upp 70 kubikmeter fenol, 
som ännu inte hade stelnat, från  diken och avloppsledningar. En riskzon inrättades runt 
den stelnade fenolen på kajområdet med 50 m säkerhetsavstånd. All arbetande personal 
använde skyddsdräkter och andningsapparater med säkerhetstryck. 
 
Dykare kunde fastställa att stelnad fenol låg på botten inom ett 25 × 40 m stort område 
närmast kajen. Under ett par dagars tid togs fenolen upp med gripskopor. Den upptagna 
fenolen liknade förorenad is och hade formen av stora flak, varav en del var meterstora 
med ett par dm tjocklek. Ca 1000 kubikmeter fenol och fenolhaltigt slam togs upp och 
placerades i pråmar. Mängden förorenade fenolblock beräknades till knappt 400 kubik-
meter. Fenolblocken avskiljdes och smältes sedan ner för att återanvändas. De förorenade 
muddermassorna placerades på en särskilt iordningsställd betongplatta för naturlig ned-
brytning av fenolresterna. 
 

Orsak till olyckan 
Cistern som sprang läck. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Modellförsök i liten skala har visat att smält fenol som kommer ut på vattenytan stelnar 
till små partiklar som snabbt upplöses. Förklaringen till fenolens beteende i denna olycka 
kan vara att den stora mängden utflöde medförde att vattenkolumnen mättades av upplöst 
fenol och att det mesta därmed nådde botten i stelnad form. Miljöundersökningar en tid 
efter olyckan visade mycket låga kvarvarande fenolhalter och inga effekter på undersökta 
organismer. 
 
Informationskällor 
Ref. 101 
Ref. 113, Annex 3, “Phenol, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
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Utsläpp av ammoniakmoln 
vid slangbrott i gastankfartyg 
(Olycka nr 12) 
1976, 17 januari Landskrona hamn, Sverige 
 
Ammoniak kondenserad (Klass 2 och 8) i fartygstankar; färglös nerkyld vätska; kraftigt 
irriterande/frätande på ögon, hud och slemhinnor; mycket giftig för vattenorganismer 
 

Den 17 januari 1976 lossade det belgiska gastankfartyget René 16 kondenserad ammoni-
ak i Landskrona hamn, Sverige. Lossningen skedde med hjälp av två gummislangar, där 
den ena förde ammoniakgas under tryck till fartygets tankar och den andra förde flytande 
ammoniak till hamnens anläggning. Klockan 00.05 brast plötsligt gummislangen som an-
vändes för den flytande ammoniaken. Vätskan började läcka ut på kajen där den förånga-
des och snabbt bildade ett växande livsfarligt moln som började omge fartyget. De be-
sättningmän som befann sig i närheten av slangen flydde i panik och fartygets besättning 
på 7 man lämnade omedelbart fartyget. 
 
Ventilerna på kajsidan stängdes omgående, men ventilerna på fartyget gick inte att kom-
ma åt då gasmolnet snabbt täckte hela fartyget. Därtill var de fjärrstyrda snabbstäng-
ningsanordningarna på fartyget placerade på ett svåråtkomligt sätt, vilket var mycket 
olyckligt. Om dessa säkerhetsanordningar hade suttit åtkomliga så hade mängden ammo-
niak som läckte ut kunnat minskas avsevärt. 
 

Gasmolnet som bildats började snart att driva 
iväg med vinden till det närliggande Öre-
sundsvarvet på andra sidan hamnen. Man befa-
rade att det fanns människor på varvsområdet 
och varvet kontrollerades. Lyckligtvis var om-
rådet tomt, då samtliga personer som befunnit 
sig i närheten redan sökt skydd. 
 
Landskrona räddningstjänst larmades klockan 
00.28. När räddningspersonal kom till platsen 
var fartyget till stor del dolt av ett vitt ammo-
niakmoln och vätskeformig ammoniak sprut-
ade ner på kajen. 

 
Ett vitt gasmoln drev i vindriktningen 

 
Två kemdykare 
iklädda kemskydds-
dräkter försökte 
närma sig fartyget 
samtidigt som de 
besprutade molnet 
med vattendimma 
för att lösa upp 
molnet och få bättre 
sikt (jfr Metod 51). Gasmolnet dämpades med vattendimma så att sikten blev fri 

 
När sikten blev fri kunde kemdykarna gå ombord på fartyget. De gjorde flera försök att 
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komma åt ventilerna vid läckagestället vilket lyckades 00.55. Utflödet hade varat ca 50 
minuter och ca 180 ton ammoniak hade kommit ut på kajen. 
 
Av de totalt sju besättningsmännen hade fem tagits omhand omgående. Två av dem 
skickades till sjukhus med lättare skador. Dessvärre saknades fortfarande två besätt-
ningsmän. Så snart gasmolnet försvunnit så återfanns de båda på kajen ett femtiotal me-
ter från olycksplatsen. De var fartygskaptenen och 1:e styrman som hade sprungit i vin-
dens riktning och därför omsvepts helt av ammoniakmolnet. De hade båda omkommit av 
ammoniakförgiftning. 
 

Orsak till olyckan 
Fartyget genomsöktes noggrant och samtliga ventiler och tankar kontrollerades. Närmare 
undersökningar visade att den direkta orsaken till slangbrottet var att felaktig slang hade 
använts vid lossningen. Den var avsedd för propan och butan (gasol) och dess armering 
av polyester hade försvagats av den aggressiva ammoniaken. 
 
Erfarenheter från olyckan 
De fjärrstyrda snabbstängningsanordningarna på fartyget var svåråtkomliga vilket för-
dröjde räddningsinsatsen och medförde stort läckage av ammoniak. Dessutom var av-
stängningsventilerna svåra att se när fartyget var dolt av gasmoln. Räddningstjänsten 
handlade snabbt och dämpade molnet med vattendimma så att sikten blev fri och kemdy-
kare kunde gå ombord på fartyget och stänga av ventilerna. 
 
Bestämmelserna kring lossning av ammoniak skärptes efter denna olycka. Det är mycket 
viktigt att materielen som används är avsedd för de kemikalier som handhas. Därtill är det 
av yttersta vikt att säkerhetssystemen, såsom i detta fall stängningsanordningen för utflö-
desventilen, är lätt åtkomliga samt i funktion. Man bör därtill ha nödvändig personlig 
skyddsutrustning inom räckhåll i händelse av en olycka. 
 
Informationskällor 
Ref. 108  
Ref. 109  
Ref. 110  
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Läckande tank med saltsyra i ett fartygs lastrum 
(Olycka nr 13) 
1989, 4 november Århus hamn, Danmark 
 
Saltsyra 33 % (Klass 8) i cylindrisk tank; hälsofarlig och korrosiv vätska 
 

På morgonen lördagen 4 november 1989 upp-
täcktes ett läckage av 33% saltsyra ombord 
på styckegodsfartyget Julie A som låg förtöjt 
i Århus hamn. Sammanlagt fanns 600 ton 
saltsyra ombord, fördelat på tre cylindriska 
saltsyratankar placerade i fartygets nedersta 
lastrum. Saltsyratankarna var nytillverkade 
och bestod av järnplåt försedd med ett invän-
digt skikt av glasfiberarmerad polyester. 
 
Fartyget låg med en svag slagsida och ångor 
från den utläckta syran vällde upp ur last-
rummet. Saltsyra med 33% koncentration an-
griper järnplåt och löser upp denna med några 
millimeter per dygn under bildning av vätgas. 
Fartygets motorer stängdes av och fartyget 
gjordes strömlöst eftersom risk fanns att en 
antändning av vätgas skulle kunna ge en ex-
plosion. 

Styckegodsfartyget Julie A råkade ut för 
läckage av saltsyra i Århus hamn 

 
Det bedömdes att det var säkrast att först pumpa iland saltsyran och sedan ta hand om 
den. Tankanläggningen i hamnen var dock ännu inte godkänd för saltsyra och man 
tvingades därför söka efter pumpsystem och tankvagnar på annat håll. Under dagen fick 
man tag i sådan utrustning, men problem med pumpsystemet fördröjde operationen. 
 
Vid 18-tiden på kvällen genomfördes en närmare 
undersökning av fartyget. Tre kemdykare, iförda 
kemskyddsutrustning, gick ombord och trängde 
ner i lastrummet. De tvingades vada i knädjup 
saltsyra med sikten begränsad till några få meter. 
De fann ett hål i den bakersta tanken på ca 80 cm 
höjd. Hålet som var 25-30 mm i diameter tätades 
med en träplugg för att stoppa ytterligare läcka-
ge. Tanken var dock kraftigt angripen och kring 
hålet var ytterskalet av järnplåt helt borta. 
 

 
Hålets placering i den 

läckande tanken 
 
Kemdykarna fortsatte sedan längst ner i fartyget och kunde då konstatera att saltsyra 
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även runnit ner i barlasttankarna. Man befarade därför att saltsyran skulle kunna tränga 
igenom bottenskrovet och detta gjorde situationen mer akut. Efter denna inspektion in-
leddes pumpning av utläckt saltsyra. Under kvällen märktes dock att fartygets stabilitet i 
vattnet försämrats kraftigt och det ansågs därför nödvändigt att förflytta fartyget till en 
torrdocka så fort som möjligt. Detta genomfördes under natten utan ytterligare komplika-
tioner. 
 
På söndag förmiddag tömdes fartyget på återstående utläckt saltsyra genom att ett hål 
borrades i botten av skrovet. Syran överpumpades till tankvagnar och transporterades 
vidare till en destruktionsanläggning. Under den följande veckan tömdes sedan den läck-
ande tanken på resterande syra. 
 
Efter inspektion konstaterades att de andra två tankarna inte läckte varför man nöjde sig 
med att bevaka dem. Efter en vecka började dock även en av dessa tankar att läcka var-
för man omedelbart tömde båda tankarna. Tre veckor efter att incidenten inträffat var 
fartyget helt tömt på saltsyra. 
 
Beräkningar har i efterhand visat att den totala mängden saltsyra som läckt ut och inte 
tagits omhand uppgick till 1 - 5 ton. 
 

Orsak till olyckan 
Tankarnas konstruktion var olämplig för saltsyra. Tankarna var tillverkade av järn och 
var försedda med en invändigt skikt av glasfiberarmerad polyester. Varken det invändiga 
polyesterskiktet eller järnplåten kunde motstå angreppet från den korrosiva saltsyran. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Olyckan visar hur allvarliga följder en felaktig förvaring av farliga kemikalier kan få. 
Testmetoder för kemikalietankar var uppenbarligen bristfälliga vid denna tid, eftersom 
tankarna hade godkänts för transport av saltsyra. En viktig erfarenhet var att testmetoder-
na för tankar avsedda för saltsyra måste förbättras. 
 
Informationskällor 
1) Rapport 107/89 från "Stadsingeniørens kontor" i Århus, Danmark. 
2) En artikel ur danska tidskriften Brandværn 2'90 av Knud Aage Eriksen. 
3) Ref. 113, Annex 3, “Julie A, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
 

 
 
 
 
Skadat fartyg med utsläpp av 
1100 ton konstgödsel 
(Olycka nr 14) 
1993, 10 oktober Östersjön, Salvo rev, norr om Fårö, Gotland, Sverige 
 
Monoammoniumfostat (ammoniumdivätefosfat), icke giftigt pulverformigt konstgöd-
ningsmedel; näringsämne för alger och syreförbrukande 
 
Det tyska torrbulkfartyget Frank Michael grundstötte på Salvo rev norr om Gotland den 
10 oktober 1993 och fick allvarliga skrovskador i botten. 
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Fartyget stod efter grundstötningen fast på botten i grunt vatten. Dess last av 1100 ton 
konstgödningsmedel började läcka ut och lösas upp i det omgivande vattnet. 
 

 
 Foto Kustbevakningen

Frank Michael stod på revet i grunt vatten med svåra skrovskador 
 

En diskussion startade bland ansvariga svenska myndigheter om nödvändigheten att till 
varje pris bärga lasten av konstgödsel. Det årliga utsläppet av liknande ämnen till Öster-
sjön är miljontals ton jämfört med de 1100 ton i den aktuella lasten. Dessutom var vat-
tenomsättningen för tillfället god i området vilket minskade risken för syrebrist i vatten-
området där fartyget låg. Men den allmänna uppfattningen var att utsläpp av syreförbru-
kande ämnen alltid skall begränsas i det känsliga Östersjön. 
 
En konkret fråga var hur stora ekonomiska resurser som var rimliga att lägga ner på en 
bärgning av lasten. Som en jämförelsesiffra fördes fram att det skulle kosta USD 3,5 mil-
joner att rena 1100 ton konstgödsel i ett kommunalt reningsverk. Men de ansvariga rädd-
ningstjänstmyndigheterna ansåg inte att den eventuella miljövinsten skulle rättfärdiga en 
insats av denna storleksordning. Bunkeroljan i Frank Michael läktrades men inga åtgär-
der vidtogs för att bärga lasten av konstgödsel beroende på dess låga miljöfarlighet. 
 
Sjögången tilltog i styrka och hela lasten löstes upp i havet under de följande veckorna 
efter grundstötningen. 
 

Orsak till olyckan 
Grundstötning beroende på misstag vid navigeringen. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Det visade sig vara svårt att snabbt få besked från ansvariga miljövårdsmyndigheter om 
huruvida det var nödvändigt att till varje pris bärga lasten av konstgödsel. 
 
Informationskällor 
1) Olika PM från berörda myndigheter. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Frank Michael, Maritime Chemical Accident”, Engelskt samman-
drag  
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Skadat torrlastfartyg med 3900 fat epiklorhydrin 
(Olycka nr 15) 
1989, 18 juli Nordsjön, Tyska bukten 
 
Epiklorhydrin (Klass 6) i stålfat; mycket hälsofarlig vätska som avger giftiga och irrite-
rande ångor; potentiell carcinogen. 
 

Det tyska torrlastfartyget Oostzee hamnade i storm un-
der en resa från Rotterdam till Leningrad. På fartygets 
mellandäck fanns 3900 stålfat med 975 ton epiklorhyd-
rin (250 kg per fat) stuvade i upprätt position. Faten 
saknade föreskriven lastsäkring på det hala däcket. Ful-
la fat stod blandade med tomma fat som pressades ihop 
under stormen vilket ledde till en växande lastförskjut-
ning. 

 
Läckande fat gav upphov till ångor av epiklorhydrin som ledde till förgiftningssymtom 
hos flera i besättningen. Fartyget instruerades därför av German Shipping Administration 
att ankra utanför Cuxhaven varvid hela besättningen på 14 man fördes till sjukhus för be-
handling och observation i 10 dar. 
 
Räddningspersonal gick ombord och fann ett stort antal skadade och läckande epiklor-
hydrin-fat blandade med annan last. Mycket farliga koncentrationer av epiklorhydrin 
kunde uppmätas på fartyget. Som en första åtgärd pumpades utspilld epiklorhydrin upp 
och transporterades till en mottagningsanläggning. Därefter togs fartyget till en hamn i ett 
mindre befolkat område i Elbes mynning där det ventilerades för att bringa ner koncentra-
tionerna av gaser ombord. En säkerhetszon upprättades runt fartyget med 1000 m diame-
ter samt 2000 fot uppåt i luftrummet. Alla skadade fat överfördes till bärgningsförpack-
ningar eller s.k. ”salvage drums” (se Bilaga 9 avsnitt B9.5) för vidare transport till en 
mottagningsanläggning. 
 

Orsak till olyckan 
Felaktig stuvning och lastsäkring vilket resulterade i lastförskjutning och skador på fat. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Under operationens inledning var det svårt att bedöma risken med den farliga atmosfären 
varför Oostzee av säkerhetsskäl måste flyttas flera gånger. Orsaken var att det inte fanns 
bogserbåtar tillgängliga med säkerhetsutrustning för arbete i farlig atmosfär. Gaserna från 
lasten av epiklorhydrin befanns vara farligare än väntat och 30 personer från räddnings-
tjänst och massmedia måste föras till sjukhus för undersökning. En person fick bestående 
skador. Erfarenheterna från operationen ledde till att man efteråt ifrågasatte säkerhetsruti-
nerna kring hantering av epiklorhydrin vid räddningsinsatser. 
 
Informationskällor 
1) "The OOSTZEE Case July/August 1989", Waterways and Shipping Directorate North, 
Special Federal Unit for Marine Pollution Control, Deichstr. 12, D-2190 Cuxhaven, DE. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Oostzee, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag 
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Brand i tankcontainer med trimetylfosfit 
på rorofartyg 
(Olycka nr 16) 
1980, 1 oktober Nordsjön, 30 n.m. väster om Orkneyöarna 
 
Trimetylfosfit (Klass 3) i tankcontainer; brandfarlig vätska med hög flampunkt 
(dvs låg brandfarlighet; Klass 3.3); avger irriterande ångor; reagerar häftigt med vatten 
och syror under bildning av hälsofarlig fosforpentoxid i rökgaserna. 
 
Finneagle var ett rorofartyg med bruttodräktighe-
ten 8 761 BRT. Det byggdes år 1979. Det ägdes av 
Skärhamns Oljetransport AB i Sverige och hade 
Skärhamn som hemmahamn. 

Totallängd (LOA) 
Bredd 
Djupgående 
Djup till mellandäck 
Djup till övre däck 

183 m 
24 m 
8,5 m 
9,4 m 
16,65 m 

 
Det svenska rorofartyget Finneagle 
befann sig på resa från New Orle-
ans till Vallhamn i Sverige. Om-
bord fanns 22 personer varav tre 
kvinnor och två barn, 7 och 4 år 
gamla. 
 
Den 1 oktober 1980 råkad fartyget 
ut för hårt väder i Nordsjön och 
fick förskjutning i lasten norr om 
Skottland. En tankcontainer med 
trimetylfosfit kom i rörelse. Den 
säkrades av besättningen men kom 
loss igen och skadades så att in-
nehållet började läcka ut och tog 
eld. 
 
Den brinnande tankcontainern med trimetylfosfit var lastad på mellandäck. Branden fick 
snart ett häftigt förlopp åtföljt av en explosion. Fartygets sprinklersystem sattes automa-
tiskt igång med indosering av lättvatten. Efter 1 timme upphörde sprinklingen på grund 
av att elinstallationen slogs ut vilket medförde att trycket i brandvattenledningen för-
svann. Besättningen arbetade förgäves med systemet under ett par timmars tid utan att få 
fram något tryck till brandposterna på däck. Branden på mellandäcket spred sig till un-
derrummet och så småningom till väderdäcket. 
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Trimetylfosfit används som ut-
gångssubstans vid tillverkning av 
bl.a. insektsmedel. 
 
Trimetylfosfit är en färglös vätska 
som är irriterande på ögon, and-
ningsvägar och hud. Dess flampunkt 
+28 °C antyder måttlig brandrisk 
men ämnet reagerar häftigt med vat-
ten och syror under kraftig värme-
utveckling. Vid denna reaktion ökar 
brandrisken väsentligt. 
 
Brandgaserna innehåller fosforpen-
toxid och andra fosforoxider som är 
hälsofarliga och mycket irriterande. 
 
 

Händelseutvecklingen i lastrummet

 
Branden på Finneagle utvecklade kraftig rök (som innehöll fosforpentoxid). Situationen 
blev kritisk och de 22 ombordvarande måste dra sig undan röken från båtdäck ända upp 
till bryggvingarna och toppbryggan. Det stod klart att fartyget måste överges. 
 
Livbåtar eller livflottar kunde inte sjösättas på grund av den kraftiga sjöhävningen. Två 
helikoptrar som först anlände till haveriplatsen kunde inte utföra något räddningsarbete 
på grund av det hårda vädret. En tredje större helikopter som anlände strax efter midnatt 
kunde sända ner en fånglina. Under en räddningsoperation som varade i 1 timme och 35 
minuter kunde samtliga 22 ombordvarande räddas under mycket svåra och dramatiska 
förhållanden. 
 
Sedan fartyget övergivits fortsatte det på egen hand i nordvästlig riktning med 7-8 knops 
fart. På morgonen de 2/10 var dieseloljan i dagtanken förbrukad. Ett bärgningsfartyg 
hade då hunnit upp haveristen och börjat bekämpa branden utifrån. 
 
Vid middagstid den 2/10 äntrades Finneagle av bärgningspersonal och kl 15 kunde bog-
sering påbörjas. Den 3/10 nådde fartyget Lerwicks redd på Shetlandsöarna med 12° slag-
sida åt styrbord. Det brann fortfarande i lasten på väderdäck. 
 
Den 4/10 var branden släckt på däck men sekundärbränder i containrar fortsatte till den 
6/10. Den 8/10 sprack väderdäcket tvärskepps. Efter en provisorisk reparation kunde 
Finneagle bogseras till Vallhamn dit fartyget anlände den 14/10. 
 

Orsak till olyckan 
Tankcontainern med trimetylfosfit var otillräckligt surrad med kedjor och var inte place-
rad vid lastsäkringsanordningar på däcket. Ett läckage av gummilösning hade gjort däcket 
halt. Det hala däcket och den otillräckliga lastsäkringen var orsak till förskjutningen av 
lasten i det hårda vädret. 
 
Tankcontainern punkterades när den upprepade gånger slog emot en kyltrailer. Utläckt 
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trimetylfosfit reagerade med syra från skadade batterier i kyltrailern. Reaktionen utveck-
lade värme som förångade vätskeblandningen varvid ångan förmodligen antändes av 
gnistor från batterierna. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Sprinklersystemet på Finneagle hade en otillfredsställande utformning. Det sprinklade 
300 ton vatten under en timme varefter det slutade fungera på grund av tryckfall i brand-
vattenledningen. Vatten är olämpligt som släckmedel för trimetylfosfit – skum eller pul-
ver måste användas. 
 
Besättningen arbetade rationellt och effektivt under mycket svåra förhållanden. Man kon-
trollerade lasten och förbättrade lastsäkringen efter bästa förmåga. Utrustade med and-
ningsmasker bekämpade besättningsmännen branden i det rökfyllda maskinrummet. Kap-
tenen styrde fartyget för hand under hela operationen och lyckades hela tiden hålla upp 
det mot vinden i det mycket hårda vädret. Hans agerande var av avgörande betydelse för 
den lyckliga utgången av helikopterräddningen av de ombordvarande. 
 
British Search and Rescue Service, som anlände med en stor räddningshelikopter, genom-
förde räddningen på ett mycket professionellt sätt under det hårda vädret i nattens djupa 
mörker. Finneagle höll 8 knops fart och doppade stäven djupt i sjön. Besättningen på he-
likoptern upplevde sjöhävningen som enorm. Ett försök att från helikoptern fira mer en 
ytbärgare misslyckades i den starka vinden som satte snabb rotation på ytbärgaren i änden 
på vinschlinan. 
  
Från en position för om fartyget kunde en vinschlina, belastad med 6 kg bly, manas ner 
med två räddningsselar. När aktionen skulle börja kom en mycket kraftig våg som lyfte 
fartyget. Eftersom risken var överhängande att helikoptern skulle få master i rotorn gjorde 
man ett snabbt lyft med helikoptern. 
 
Strax efter upplevde helikopterbesättningen, enligt egen berättelse, en mycket svår stund 
när man i strålkastarskenet såg att selarna bar två kvinnor som svängde våldsamt i stor-
men långt utanför fartygets reling. Kvinnorna höll krampaktigt var sitt barn, 7 och 4 år 
gamla, hängande utanför selarna. Barnen hade i rycket tappat skorna och en del av de öv-
riga kläderna. En stund senare lyckades man vinscha ombord de fyra. 
 
Helikoptern hovrade hela tiden i mörkret över Finneagle. Under 1 timme och 35 minuters 
arbete fick helikopterbärgarna upp samtliga 22 personer från fartyget och kunde återvän-
da och landa på Orkneyöarna med nästan tomma bränsletankar. Det var en mycket dra-
matisk operation med ett lyckligt slut. 
 
Informationskällor 
1) "Fire on Cargo Deck in Swedish Ro-Ro Vessel Finneagle off the Orkneys, October 1, 
1980", Marine Accident Report, February 23, 1982, Swedish Maritime Investigation 
Commission. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Finneagle, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
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Brinnande torrlastfartyg med fat innehållande 
peroxider och cyanider 
(Olycka nr 17) 
1977, 10 januari Bremerhavens hamn, Tyskland 
 
Natriumperoxid (Klass 5) i stålfat; fast ämne som reagerar häftigt med vatten och orga-
niskt material; kraftigt oxiderande ämne som vid hetta avger syre och därigenom kan för-
orsaka explosion vid kontakt med brännbara ämnen. 
 
Natriumcyanid, kaliumcyanid (Klass 6) i stålfat; mycket giftiga fasta ämnen som vid 
kontakt med vatten, fukt, oxidanter eller syror avger extremt giftig cyanväte. 
 

Under lastning av det tyska torrlastfartyget Burgenstein skadades ett stålfat med natrium-
peroxid av en gaffeltruck varvid en del av innehållet kom ut bland plastmaterial i last-
rummet där också regnvatten hade runnit ner. Ett av truckens hjul slirade i den fuktiga 
plasten med utspilld peroxid. Plasten tog eld och stora lågor slog upp. Branden spred sig 
snabbt till andra till andra spill av peroxid och vidare till lasten där en häftig brand upp-
stod. Flera stuveriarbetare lyckades fly uppför en stege från det brinnande lastrummet 
men tre man omkom i lågorna. 
 
Räddningstjänsten anlände och började bekämpning med vatten och skum. Branden spred 
sig till andra delar av lasten. Explosioner tvingade räddningspersonalen att tillfälligt dra 
sig tillbaka. Brandbekämpningen måste utföras under stor försiktighet på grund av risken 
för utveckling av cyanväte från cyanidlasten. 
 
Hamnen och ett stort område runt hamnen förklarades som riskzon. Befolkning i närlig-
gande bostadsområden uppmanades att hålla dörrar och fönster stängda. 
 
Efter 5 timmar hade räddningstjänsten fått kontroll över branden och efter ytterligare 4 
timmar var branden släckt. 
 

Orsak till olyckan 
En gaffeltruck skadade ett stålfat. Natriumperoxid från fatet rann ut på fuktig plast där ett 
slirande truckhjul startade en brand som snabbt spred sig och växte i styrka. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Räddningstjänsten använde först vatten som släckmedel. Detta var ett allvarligt misstag 
eftersom 1) natriumperoxid reagerar häftigt med vatten och 2) cyanider reagerar med vat-
ten under utveckling av extremt giftig cyanväte. 
 
Informationskällor 
Ref. 113, Annex 3, “Burgenstein, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
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Skadat fartyg med ett hundratal containrar 
med farligt gods 
(Olycka nr 18) 
1985, 24 augusti Mogadishus hamn, Somalia 
 
Ett Panamaregistrerat containerfartyg, Ariadne, 16 000 GRT, grundstötte i Mogadishus 
inre hamn, Somalia, den 24 augusti, 1985, kl 1915 lokal tid. Fartyget var lastat med 600 
containrar samt en del motorfordon. 118 containrar innehöll ett 40-tal olika kemikalier, 
bl.a. följande (där inledande siffra anger klass enligt IMDG-koden): 
 

3. Aceton 
3. Butylacetat 
3. Dipenten 
3. Etylacetat 
3. Hexan 
3. Hydrazin 

3. Isobutylalkohol 
3. Isopropylalohol 
3. Metylisobutylketon 
3. Metyletylketon 
3. Toluen 
3. Xylen 

5. Väteperoxid 
6. Klororganiska biocider 
6. Natriumpentaklorofenat 
6. Tetraetylbly 
6. Trikloroetylen 
8. Salpetersyra 

 

 
Ariadne fastnade på klippor 100 m från stranden, 200 m från närmaste bebyggelse. En 
tillfällig brand framtvingade en begränsad evakuering av närliggande bostadsområden på 
grund av rökgaser och kemikalieångor. Brand eller explosion i vraket var de händelser 
som ansågs kunna innebära största risker för befolkningen. 
 
På begäran av den somaliska regeringen sände fem länder team av tekniska rådgivare till 
Mogadishu. Teamen hade experter på bärgning, brandsläckning, bekämpning av miljö-
farliga utsläpp, kemi och miljöfrågor. 
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Picture source: Hazardous Cargo Bulletin 

Försök att dra 
fartyget flott 
misslyckades. 
Ganska snart kol-
lapsade delar av 
fartygsdäcket i 
den kraftiga sjö-
gången runt 
grundet. Därefter 
bröts fartyget itu 
varvid last och 
bunkerolja spreds 
på vattenytan. 
14 containrar 
hamnade i vattnet 
och ungefär 250 
fat flöt iland. 

Det skadade fartyget Ariadne 

 
M/V Ariadne var ett malm-bulk-containerfartyg på 
16 168 GRT. Det byggdes år 1979 och ägdes av 
Mediterranean Shipping Ltd., Pireaus, och var regi-
strerat i Panama. 
 

 Totallängd (LOA) 
Bredd 
Djupgående 
Fribord 
Höjd från köl till antenn 

177 m 
23 m 
14 m 
10 m 
43 m 

 
Fartyget hade 5 st lastrum av storleken (L × B × H) 25 × 19 × 12 m. Varje lastrum var 
försett med 2 lastluckor av storleken 20 × 9 m utom de två förligaste, på lastrum nr 1, 
som hade storleken 14 × 7 m. 
 
Fartyget innehöll 9925 ton last bestående av containrar, motorfordon och övrig last samt 
645 ton eldningsolja och 163 ton dieselolja. 
 
Containrarna var stuvade både i lastrummen och på väderdäck. I de 118 containrarna 
med farligt gods fanns kemikalier förpackade i stålfat, plastfat och säckar. Under lastrum 
1, 2 och 3 fanns ca 600 ton bunker. 
 

Händelseutveckling under de 7 första veckorna: 
 
24/8 Under bogsering av M/V Ariadne ut från hamnen i Mogadishu brister bogserli-

nan varvid fartyget grundstöter. Fartygets får slagsida och 14 containrar och fle-
ra fordon faller överbord. 
 

26/8 Fartygsägaren kontrakterar Murri International Salvage i Mombasa för bärgning 
av fartyget. 
 

26/8 Murri International Salvage gör ett försök att dra fartyget flott men misslyckas. 
 

14-
15/9 

Murri International Salvage gör förnyade försök att dra loss fartyget men miss-
lyckas ånyo. Operationen avbryts när maskinrummet vattenfylls och bärgnings-
bolaget förlorar sin pumputrustning. Lossning inleds av däckslastat gods från 
fartyget. 

 
22/9 Fartyget börjar brytas sönder i sjögången runt grundet och uppvisar en bristning 
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framför manskapsutrymmena och en bristning mellan lastrum 4 och 5. Olja 
läcker ut från fartyget och förorenar stränderna. 
 

23/9 Murri International Salvage har nu lossat och fört iland 108 containrar med far-
ligt och allmänt gods av de totalt 600 som fanns ombord. 
 

26/9 Däcket över lastrum 5 kollapsar. Kl 0730 utbryter en kortvarig brand på däck 
över lastrum 4. Rökgaser och kemikalieångor driver in över bostadsområdet i 
hamnen som evakueras av den lokala polisen. Den lokala brandkåren för ut 
brandmän och utrustning i en mindre båt och släcker branden. Orsaken till bran-
den var att läckande salpetersyra hade kommit i kontakt med en livbåt av glasfi-
berarmerad plast, vilket gav upphov till en så kraftig värmeutveckling att brand 
uppstod. 
 

27/9 Fartyget bryts i två delar vid lastrum 5. Containrar faller i vattnet och stora 
mängder kemikaliefat kommer loss och driver iland tillsammans med löskom-
men olja. Mängder av personer strömmar till stränderna för att lägga beslag på 
gods. 

28/9 Olika specialister anländer till Mogadishu från USA, England, Frankrike och 
Västtyskland. De delas upp i två grupper: "Tekniska experter" och "kemiska ex-
perter". Efter råd från dessa spärrar myndigheterna av stränderna för allmänhe-
ten med hjälp av polis och militär. 
 

29/9 Lastrum 3 vattenfylls. Upptäckten av olja på vattnet i lastrummet antyder att 
dubbelbotten brutits sönder. 113 containrar med farligt gods lossas från fartyget 
och fraktas bort. Löskommen olja fortsätter att driva iland tillsammans med 
gods från lastrum 5. 
 

30/9 Akterskeppet separerar ytterligare från fartygets förliga sektion och intar 90o 
slagsida. All återstående däckslast faller överbord. Containrar och löst gods dri-
ver in och spolas iland på stränderna. Man hade planerat att försöka dra loss för-
liga sektionen men dessa planer överges. Oljeutflödet tilltar och oljan driver in 
på stränderna. 
 

2/10 Lossning påbörjas av gods i lastrum 1. Somaliska myndigheter ombesörjer in-
samling av gods från stränderna. 
 

3/10 Det anlitade bärgningsbolaget överges och ett nytt kontrakt tecknas, nu med 
Smit Tak International. 
 

4/10 Godset i lastrum 1 lossas och lossningen påbörjas därefter i lastrum 2 och 3. 
 

5/10 Det mesta av godset i lastrum 3 lossas men gods finns kvar under vattenytan i 
det delvis vattenfyllda lastrummet. 
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10/10 Allt ilandflutet gods har nu omhändertagits och placerats i förråd. 
  
Så småningom kunde återstoden av bunkeroljan läktras. Vid försök att bärga återstående 
last av farligt gods ägnades särskild uppmärksamhet på innehållet i lastrum 5 som var 
vattenfyllt och bl.a. innehöll  natriumpentaklorofenat, tetraetylbly och trikloretylen vilka 
alla är mycket hälso- och miljöfarliga kemikalier. Mängden tetraetylbly var 118 ton i 
stålfat som var stuvade i 7 containrar placerade i botten av lastrum 5. Det är svårt att be-
döma i detalj vad som hände med dessa farliga kemikalier. Det står emellertid klart att 
delar av denna last aldrig bärgades. 
 
Under oktober och novem-
ber fortsatte fartyget att 
brytas sönder. Lastrum 4 
skildes från fartygets förli-
ga sektion och lastrum 5 
skildes från maskin-
rummet. 
 
I slutet av december bogse-
rades fartygets främre del, 
innehållande lastrum 1-3, 
ut till havs och sänktes 35 
nautiska mil från kusten. 
 
Bärgningen av fartygets återstående delar och last fortsatte till 31 maj 1986. Resterna av 
vraket bärgades slutligen av ett bärgningsfartyg och fördes av en stor pontonkran från 
Mogadishu till Europa. 
 

Orsak till olyckan 
Grundstötning förorsakad av brusten bogserlina. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Olyckan visar att det är oundgängligt med utländsk assistans vid komplicerade kemika-
lieolyckor i tredje världen. I detta fall var det olyckligt att vissa kemikalier försvann efter 
att de flutit iland på stränderna och att en del av de farligaste kemikalierna inte bärgades. 
 
Informationskällor 
Ref. 114 
Ref. 113, Annex 3, “Ariadne, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
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Explosion i containerfartyg med aluminiumfosfid 
(Olycka nr 19) 
1984, 27 juli Houstons hamn, Texas, USA 
 
Aluminiumfosfid (Klass 4 och 6) i aluminiumflaskor; en giftig pulverformig biocid som 
används som insektsmedel (mot bl.a. kackerlackor); reagerar med fukt under bildning av 
fosfin som är en mycket giftig, irriterande och reaktiv gas; förutom fosfin bildas även små 
mängder difosfin som är självantändligt i luft (även vid rumstemperatur) och kan ge ex-
plosion. Aluminiumfosfid har varit inblandat i åtminstone en incident i Norden (Finland) 
under samma varunamn Toxin som nedan. 
 
Under lossning av gods i Hous-
tons hamn inträffade en explo-
sion i en container ombord på det 
argentinska fartyget Rio Neu-
quen. En stuveriarbetare dödades 
och flera skadades. Containern 
var stuvad med 500 kartonger 
innehållande totalt 7000 alumini-
umflaskor med insektsmedlet 
Gastoxin. Medlet består av alu-
miniumfosfid som vid kontakt 
med fukt avger explosiv självan-
tändande gas. 
 
I ett av lastrummen fann kemdy-
kare en kraftigt deformerad con-
tainer och kringkastade kartonger 
med aluminiumflaskor. 

 
 

Containern deformerades 
av explosionen 

 
Fartygets befälhavare vägrade att lämna fartyget under den farliga operationen som nu 
startades. Han måste avlägsnas med våld av den amerikanska Kustbevakningen. 
 
Aluminiumflaskorna överfördes först till 230-liters bärgningsförpackningar eller s.k. 
”salvage drums” (se Bilaga 9 avsnitt B9.5) med pulver av bränd kalk som torkmedel i 
botten. Locken på faten lämnades lösa för att ventilera innehållet och minska risken för 
explosion. Atmosfären ombord på fartyget mättes kontinuerligt med gasspårningsutrust-
ning. 
 
Ansvariga myndigheter i Houston ville inte ge tillstånd till vägtransport av faten. Efter 
genomgång av olika alternativ beslöts att lasten skulle dumpas till havs. I vattnet ombil-
das nämligen aluminiumfosfid till fosforsyra som späds till ofarliga nivåer i vatten-
massorna. Faten överfördes till ett supply-fartyg där lasten hela tiden hanterades av per-
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sonal iklädd helskyddsutrustning. För att flaskorna skulle sjunka i vattnet måste de först 
punkteras manuellt med brandyxor. 
 

Orsak till olyckan 
Läckande aluminiumflaskor innehållande aluminiumfosfid som reagerade med fuktig luft 
och utvecklade fosfin och difosfin som självantände och exploderade. 
 
Erfarenheter från olyckan 
● Den första informationen om lasten var felaktig och måste kontrolleras noga. 

 
● Hanteringen av gasspårningsinstrumenten var oprofessionell på grund av bristande öv-

ning i instrumentens hantering. 
 

● Användning av bränd kalk visade sig var olämplig eftersom den gav stora problem 
med damm.  
 

● Operationens start försenades två dygn innan beslut kunde tas att med våld föra iland 
fartyget motsträvige befälhavare. 
 

● Efter noggrann bedömning visade det sig att dumpning av den farliga lasten var ofar-
ligt för miljön och kan rekommenderas för liknande kemikalier. 
 

Informationskällor 
Ref. 44 
Ref. 113, Annex 3, “Rio Neuquen, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
 

 
 
 
 
Sjunkna fat med arseniktrioxid och sanering av 
lastrum med magnesiumfosfid 
(Olycka nr 20) 
1992, 4 januari 30 n.m. utanför Cape May, New Jersey, USA 
Arseniktrioxid (Klass 6) i stålfat; a mycket hälsofarlig, fast biocid; carcinogen. 
Magnesiumfosfid (Klass 4 och 6) i stålfat; en giftig pulverformig biocid som används 
som insektsmedel (mot bl.a. kackerlackor); reagerar med fukt under bildning av fosfin 
som är en mycket giftig, irriterande och reaktiv gas; förutom fosfin bildas även små 
mängder difosfin som är självantändligt i luft (även vid rumstemperatur) och kan ge ex-
plosion. 
 
Santa Clara I (9593 GRT), ett 144 m långt Panamaregistrerat containerfartyg, råkade ut 
för en av de mest komplicerade kemikalieolyckor till sjöss som den amerikanska kustbe-
vakningen (US Coast Guard) dittills varit inblandad i. 
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Den 4 januari 1992 var Santa Cla-
ra på väg söderut, med blandad 
last, från New York till Baltimore 
utanför Washington DC. 
 
Det blåste upp till full storm och 
fartyget förlorade 21 containrar i 
havet ca 30 n.m. utanför New Jer-
seys kust. Fyra av dessa containrar 
innehöll sammanlagt 414 fat med 
70 ton arseniktrioxid. Lasten sjönk 
till botten på 40 m djup. 
 
I området där faten låg var de farli-
ga för fiskare eftersom arseniktri-
oxid är en giftig och cancerogen 
substans. 
 
Santa Claras färdväg kartlades och 
under de följande dagarna utfördes 
en omfattande sökoperation med 
bl.a. helikoptrar från marinen som 
bogserade sidscannande sonarer. 

Fartygets färdväg längs USA:s ostkust 

 
Baserade på erhållna sonarbilder kunde en 
ROV (Remotely Operated Vehicle) sändas ner 
och identifiera skadade, tömda containrar på 
40 m djup och så småningom även finna de 
flesta av de kringströdda faten. 
  
En stor pråm sattes in som plattform under 
operationen. ROV:s  med manipulatorarmar 
användes för att hantera de bottenliggande fa-
ten. 
  
Man beslöt att varje påträffat fat skulle överfö-
ras med hjälp av en ROV till en bärgningsför-
packning eller s.k. ”salvage drum” (se Bilaga 
9 avsnitt B9.5) fylld med cementblandning. 

En ROV med manipulatorarm 
 



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

Olyckor-39 

Ett par stora rackar byggdes 
som vardera kunde ta 20 st salvage 
drums (jfr Metod Z2). 
 
En särskild ROV fyllde en salvage drum 
i sänder med cementblandning varefter 
en ROV med griparm tog ett fat från 
havsbotten och placerade det i cement-
blandningen. 
 
När racken var fylld och cementen stel-
nat lyftes den upp, spolades av grundligt 
och transporterades till en mottagnings-
anläggning. 
 
320 av de 414 faten med arseniktrioxid 
kunde bärgas från havsbotten. Picture source: US Coast Guard
 Rack för 20 st salvage drums 
 

Dagen efter olyckan, den 5 januari, anlände Santa Clara till Baltimore med en container, 
full med arseniktrioxidfat, delvis hängande utanför relingen. 
 

 
Picture source: US Coast Guard 

 
Ett stort antal fat fanns spridda på däck. Där fanns även arseniktrioxid i fri form i en 
mängd som uppskattades till två ton. Kemdykare avlägsnade faten och sanerade däcket. I 
lastmanifestet fanns endast arseniktrioxid angivet som farlig last. Men i ett lastrum med 
allmän last under däck hade Santa Claras besättningen påträffat 360 kg av ett insektsme-
del. Fyndet av insektsmedel anmäldes inte till Coast Guard utan Santa Clara lämnade 
Baltimore och ankom påföljande dag till Charleston i South Carolina. Där väntade emel-
lertid Coast Guard som tog hand om fartyget och skickade besättningen till läkarunder-
sökning. 
 

Insektsmedlet visade sig vara magnesiumfosfid som bl.a. skall 
vara försett med giftetikett. Ämnet reagerar med vatten eller fuk-
tig luft under bildning av gasen fosfin som är mycket giftig och 
dessutom kan självantända och explodera. 
 
Fartyget evakuerades förutom en 10 mans nödbesättning som 
förde fartyget till en mer isolerad ankarplats. En specialstyrka 
från US National Strike Force anlände och påbörjade åtgärder för 
att sanera fartyget. 
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Mer än 400 kg magnesiumfosfid fanns utspillt i ett av 
lastrummen. Höga halter av fosfin kunde konstateras i 
lastrummet varför det först måste ventileras och tor-
kas noga. 
 
På grund av de stora riskerna med magnesiumfosfid 
och den genererade gasen fosfin måste allt arbete ut-
föras under rigorösa säkerhetsåtgärder. 
 
Santa Clara sanerades mycket noga av kemdykarna 
från National Strike Force.  
 
 
 
 
 

Picture source: US Coast Guard  
 

Orsak till olyckan 
US Coast Guard utförde en noggrann undersökning efter operationen och kom fram till 
följande orsaker till olyckan: 
1) Felaktig lastsäkring. 
2) Oförnuftigt framförande av fartyget i kraftig storm. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Flera aspekter av denna olycka gjorde att den blev en unik erfarenhet för US Coast Gu-
ard. Arseniktrioxidens stora giftighet måste särskilt beaktas under arbetet med Santa Cla-
ras huvuddäck samt vid sanering av lastluckor som var bemängda med slamlager av detta 
ämne när fartyget anlände till Baltimore. Vid ankomsten till Charleston var dessutom at-
mosfären i lastrummet med magnesiumfosfid extremt giftig och brandfarlig. Det blev så-
ledes mycket besvärligt att sanera fartyget. Saneringsteamet i Charleston måste invänta 
bättre väder innan lastrummet kunde öppnas för sanering. 
 
Den dåliga dokumentationen av lasten gjorde att saneringsarbetet blev extra besvärligt. 
Lasten med magnesiumfosfid fanns inte antecknad i lastmanifestet. Flera besättningsmän 
hade blivit kontaminerade av lasten utan att det anmäldes till Coast Guard vilket försena-
de den medicinska behandlingen. 
 
Fartygsägarens ovillighet att samarbeta med Coast Guard fördröjde insatserna. I Baltimo-
re hade ägaren anlitat en firma, som konstaterat skadorna i lastrummet med magnesium-
fosfid, utan att informera Coast Guard om detta. Därför kunde fartyget gå vidare till 
Charleston med det livsfarliga läget i lastrummet med utspridd magnesiumfosfid. 
 
Informationskällor 
1) Proceedings of the US Marine Safety Council, Jan-Feb 1993, Vol. 50, No. 1 
2) Ref. 113, Annex 3, “Santa Clara, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag 
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Våldsam brand i torrlastfartyg med natriumklorat 
(Olycka nr 21) 
1971, 15 juli Göteborgs hamn, Sverige 
 
Natriumklorat (Klass 5) i stålfat; fast oxiderande ämne som avger syre vid upphettning 
och kan förorsaka brand och explosion vid kontakt med brännbara ämnen. 
 
Karbider (Klass 4) i stålfat; fasta ämnen som reagerar snabbt med vatten under bildning 
av den brandfarliga och explosiva gasen acetylen. 
 
Den 15 juli 1971 lastade det danska torrlastfartyget Poona stålkonstruktioner i Göte-
borgs hamn. Det lastrum där arbetet pågick innehöll även 36 ton natriumklorat i hundra-
kilosfat och 600 ton rapsolja i tvåhundralitersfat. Alla faten var lastade på pallar i samma 
lastrum. 
 
Tunga stålbalkar firades ner i lastrummet 
med en lyftkran. Balkarna kom i svängning 
och råkade punktera ett fat med natriumklorat 
och ett fat med rapsolja. Innehållet i faten 
rann ut och blandades. En balk som gled på 
golvet alstrade gnistor som satte eld på 
blandningen av klorat och olja. 

Fat med natriumklorat och rapsolja var stuvade på pallar i samma lastrum
 

Natriumkloratet sönderdelades av hettan till fri syre som startade en våldsam brand i last-
rummet. Efter några minuter kom flera explosioner i snabb följd. Explosionerna var så 
kraftiga att tunga lastluckor kastades ner på kajen och en del luckor flög flera hundra me-
ter bort. 
 
Brandbekämpningen blev komplicerad dels på grund av den våldsamma branden, dels på 
grund av att det även fanns karbider i fartygslasten som förhindrade användning av vatten 
som släckmedel eftersom acetylen då skulle utvecklas och förstärka branden ytterligare.  
 

Brandbekämpningen fortsat-
te i fyra dygn både från kaj-
sidan och sjösidan. Den av-
slutande brandsläckningen 
tog 10 dygn. 
 
Tre personer omkom och sex 
skadades under olyckan. 
 
 

Bekämpning av 
branden på Poona 

Foto: Arbetarskyddsstyrelsen
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Orsak till olyckan 
Se redogörelsen ovan. Det var ett allvarligt misstag att lasta oxiderande ämnen och 
brännbara ämnen i samma lastrum. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Denna brandbekämpning var den mest komplicerade och svåraste som räddningstjänsten  
i Göteborg dittills varit med om. 
 
Informationskällor 
Ref. 113, Annex 3, “Poona, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
 

 
 
 
 
Sjunkna behållare med klorgas 
(Olycka nr 22) 
1979, 10 december Nordsjön, 20 n.m. väster om IJmuiden, Holland 
 
Klor (klass 2 och 8) i 1000-kilos stålbehållare; korrosiv och mycket giftig tryckkonden-
serad gas; marine pollutant 
 

Det irakiska fartyget Sindbad var 
den 10 december 1979 på väg i 
hårt väder från Hamburg till Rot-
terdam. Utanför IJmuiden i Hol-
land förlorade fartyget sin däcks-
last. Bland denna fanns 51 st 1000-
kilos stålbehållare med klor som 
sjönk på ett djup av 25-30 m. Den 
kondenserade gasen (kp -34 oC) 
höll ett tryck av 340 kPa vid en 
bottenvattentemperatur av +5 oC. 
 
En sökning startade med två minsvepare utrustade med sidscannande sonarer. I januari 
1980 kunde 5 av behållarna lokaliseras. De togs upp med stålvajrar som dykare hade an-
bringat på dem. Efter dessa fynd avblåstes denna sökning som hade organiserats av 
myndigheterna. Ekonomisk ersättning erbjöds till fiskare för varje behållare som de bär-
gade och förde iland. 
 
Under de följande fyra åren fick fiskare upp 7 klorgasbehållare under trålning. Den sista 
av dessa var så kraftigt korroderad att myndigheterna insåg att det förelåg stor risk om en 
behållare skulle gå sönder under bärgning. Trycket i behållarna skulle snabbt ge upphov 
till ett stort moln av den giftiga gasen. 
 
Efter fem år utarbetade de holländska myndigheterna en strategi för sökning efter och 
omhändertagande av de återstående 39 behållare som fanns kvar på havsbotten. Omfat-
tande sökningar startade med Duplus II sidscannande sonarer. Registrerade bottenekon 
undersöktes närmare med ROV:s (remotely operated vehicles). Vissa av de påträffade 
behållarna flyttades först till en säkrare plats på havsbotten innan åtgärderna fortsattes. 
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Klorgasens farlighet illustrerades med all önskvärd 
tydlighet under den återupptagna operationen. Det 
hände att måsfåglar förirrade sig in i klorgasmoln 
som på deras flyghöjd ändå hade blivit utspädda ge-
nom uppblandning i luften. Man skulle kanske tro att 
fåglarna skulle förblindas och vingla till innan de 
sjönk ner mot vattenytan. Men insatspersonalen kun-
de berätta att effekten blev dramatisk. Fåglarna 
kvävdes blixtsnabbt och föll som stenar ner i vattnet. 

 

 

Dykare placerade 6 kg av explo-
sivämnet Donarit S under varje 
behållare som påträffades. Behål-
larna sprängdes sedan under rigo-
rösa säkerhetsåtgärder (jfr Metod 
Z3). 
 
All insatspersonal bar full skydds-
utrustning och all övrig personal i 
området bar andningsskydd. 
 
Vid sprängningen av behållarna 
steg klorgasen snabbt upp till vat-
tenytan. Hade behållarna i stället 
för klor innehållit kondenserad 
ammoniak hade inget av innehål-
let nått vattenytan utan lösts upp i 
vattnet. Den låga vattenlösligheten 
hos klor gör att mycket lite av 
ämnet löser sig i vattnet. 
 
Klorgas är gulgrönt till färgen 
men blir snart färglöst vid bland-
ning i luft. Gasen är dock fortfa-
rande mycket farlig. För att synas 
bättre indikerades molnet genom 
inblandning med ammoniak som 
släpptes ut av ett följefartyg lovart 
om klorgasmolnet. Indikeringsga-
sen reagerar med klor till ett tyd-
ligt vitt moln av ammoniumklorid. 
Efter en timme hade det bildats ett 
3 km långt moln med bredden 300 
och höjden 300 m. 

Molnet bevakades av fartyg, 
 flygplan och helikoptrar 
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Orsak till olyckan 
Tappad däckslast i hårt väder. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Det tog nästan fem år innan myndigheterna finansierade den slutliga operationen. Orsa-
ken till detta är oklar och det kan ifrågasättas varför den inledande operationen strax efter 
olyckan avblåstes. 
 
Strategin med kontrollerad sprängning av de bottenliggande klorgasbehållarna valdes ef-
ter utvärdering av olika alternativ. Det visade sig vara en framgångsrik metod kombine-
rad med noggrann övervakning av molnens spridning. Inblandning av ammoniak som in-
dikeringsgas visade sig vara ett utmärkt sätt att göra molnen tydligt observerbara. 
 
De flesta av de sjunkna klorgasbehållarna återfanns och sprängdes. Ingen miljöskada 
kunde upptäckas förutom enstaka måsfåglar som dog i gasmolnen. 
 
Operationens totalkostnad för de holländska myndigheterna blev ca USD 1 miljon. 
 
Informationskällor 
1) Ref. 45 
2) Ref. 113, Annex 3, “Sindbad, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
3) Personlig kommunikation med insatspersonalen. 
 

 
 
 
 
Sjunkna fat med biociden Dinoseb 
(Olycka nr 23) 
1984, 13 januari Nordsjön, 150 n.m. öster om Esbjerg, Danmark 
 
Dinitrobutylfenol (DNBP, Dinoseb, klass 6) ; mörkt rödbrunt fast ämne som smälter vid 
32-42ºC; en mycket hälso- och miljöfarlig herbicid; marine pollutant 
 

Det danska containerfartyget Dana Optima råkade fredagen den 14 januari 1984 ut för 
svår storm i Nordsjön under en resa från North Shields i England till Esbjerg i Danmark. I 
den grova sjön stannade fartygets huvud- och hjälpmaskiner vilket gav upphov till att en 
del av däckslasten föll överbord. En förlorad container innehöll 80 st 200-liters stålfat 
med den ytterst hälso- och miljöfarliga biociden Dinoseb. Djupet på platsen var 40 m. 
 
En stort upplags sökoperation startade med fartyg från Danmark och Holland utrustade 
med sonarutrustning, precisionsnavigeringssystem och remotely operated vehicles 
(ROV:s). Den 27-30 mars lyckades holländska trålare finna och bärga 13 av de 80 faten. 
 
Därefter genomfördes en systematisk sökning efter ett planerat rutnät varvid holländska 
minsökningsfartyg utrustade med sidscannande sonarer fann 40 fat den 2 april.  
 
Bärgningen av faten utfördes av dykare under uppsikt av läkare. Faten placerades i bärg-
ningsförpackningar eller s.k. ”salvage drums” (se Bilaga 9 avsnitt B9.5) och transportera-
des till en mottagningsanläggning. 
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Danska fartyg slutförde operationen och fyra månader efter olyckan hade totalt 72 av de 
80 faten bärgats. Faten hade skadats av såväl det höga vattentrycket som av fiske- och 
bärgningsutrustning. En del av fatens innehåll av Dinoseb hade kommit ut i miljön. Nå-
gon miljöskada kunde inte upptäckas vilket möjligen kunde tillskrivas ämnets låga vat-
tenlöslighet. 
 
Operationens kostnad för Danmark blev USD 1 miljon. 
 

Orsak till olyckan 
Maskinskada i svår storm som gav upphov till slagsida hos fartyget följt av lastförskjut-
ning och förlust av däckslast överbord. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Operationen gav värdefulla erfarenheter där en framgångsrik strategi kunde utarbetas. En 
översiktlig sökning utfördes först med sektorscannande sonarer av den typ som används 
av fiske- och minsökningsfartyg. ”Heta” områden undersöktes sedan noggrant med hjälp 
av sidscannande sonarer varvid områdena kartlades och alla misstänkta föremål prickades 
in med hjälp av precisionsnavigeringssystem. Dessa föremål undersöktes sedan närmare 
ROV:s försedda med videokameror. Identifierade fat med Dinoseb bärgades slutligen av 
dykare. 
 
Informationskällor 
1) IMO document MEPC 21/INF.2, Loss and Salvage of Drums Containing DINOSEB, 
presenterat av Danmark. 
2) "Dana Optima", en rapport (på danska), utgiven av Miljøstyrelsen, Danmark. 
3) Ref. 113, Annex 3, “Dinoseb 1, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
 

 
 
 
 
Brand i containerfartyg med bl.a. natrium 
(Olycka nr 24) 
1987, 5 december Nordsjön, utanför Spaniens nordvästra kust 

 
Natrium (Klass 4) i stålfat; Natrium är en alkalimetall som reagerar mycket häftigt med 
vatten under bildning av väte som kan självantända under reaktionen. Natrium är frätande 
på hud och ögon. 
 

Under en resa i hårt väder från Antwerpen till 
Shanghai utbröt brand ombord på det Panama-
registrerade containerfartyget Cason 12000 
GRT. Fartyget sände först ett SOS-larm och 
meddelade en timme senare att branden var 
utom kontroll och att besättningen övergav far-
tyget. 
 
Evakueringen av Cason blev svår och tragisk i 
det hårda vädret. Av besättningen på 31 perso-
ner omkom 23 man. 
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Den farligaste lasten 
ombord bestod av 
följande ämnen: 

Natrium (11 containrar) 
Xylen 
Butanol 

1430 fat 
1285 fat 
1123 fat 

 

Orto-kresol 
Anilinolja 
Butylakrylat 

500 fat 
434 fat 
430 fat 

 
Ett bogserfartyg försökte  fästa en bogserlina vid Cason. Men branden och det hårda 
vädret omöjliggjorde försöken. Cason grundstötte på klippor 100 m från stranden och 
fick bottenplåtarna allvarligt skadade. 
 
Räddningspersonal började att bärga en del av den farliga lasten. Men arbetet stoppades 
av det hårda vädret som gav skador på natriumfat som tog eld. Ganska snart därefter ut-
bröt en explosionsartad brand som syntes långt ut till sjöss. Moln av vattenånga drev in 
mot den närliggande staden Finisterre som evakuerades trots att molnen var ofarliga. 
 
En vecka efter brandens uppkomst blev det möjligt för räddningspersonal att åter borda 
fartyget och återstående last kunde omhändertas. Arbetet försenades vid flera tillfällen 
beroende av dåligt väder och tekniska svårigheter vid bärgningen. Efter tre veckor avslu-
tades räddningsarbetet. Under det fortsatta bärgningen måste delar av fartyget slitas upp 
med stora kranar. Tre månader efter olyckan hade bärgningsarbetet avslutats. 
 
Omsorgsfulla miljöundersökningar efter olyckan kunde inte påvisa några miljöskador 
eller förhöjda halter av föroreningar i miljön. 
 

Orsak till olyckan 
Under hårt väder utbröt brand i en container med natriumfat. Orsaken var troligen felak-
tig laststuvning. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Lasten av natrium medförde att hela arbetet blev mycket farligt och komplicerat. Natri-
umlastens farlighet omöjliggjorde effektiva insatser innan den försvunnit genom reaktion 
med havsvattnet. Efteråt fördröjdes arbetet också av det hårda vädret. Arbete med farligt 
gods under däck blev besvärligt och tidsödande. Som ett resultat av denna olycka blev 
transportreglerna strängare beträffande förpackning och stuvning av natrium. Ett annat 
resultat var att uppmärksamheten fokuserades på olämpligheten att använda handelsnamn 
vid transport av farliga ämnen. Handelsnamn försvårar identifieringen av farliga ämnen 
vid räddningsinsatser. 
 
Under evakueringen av staden Finisterre uppstod nästan panik bland befolkningen. Efter-
åt kunde konstateras att evakueringen var helt onödig eftersom molnen från fartyget, som 
drev mot staden, endast bestod av vattenånga. 
 
Erfarenheterna från det internationella samarbetet vid räddningsinsatsen blev mycket po-
sitiva. Särskilt gällde detta samarbetet mellan Marine Environment Division från Interna-
tional Maritime Organization (IMO) och expertgruppen "Task Force" från EG. 
 
Informationskällor 
1) En anonym och odaterad rapport från EG med titeln "The CASON case, December 
1987, Northwest Spain". 
2) Ref. 113, Annex 3, “Cason, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
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Brinnande tankfartyg med vinylacetat 
(Olycka nr 25) 
1999, 19 mars Pentland Firth, Söder om Orkneyöarna, Scotland 
 
Vinylacetat (Klass 3) i fartygstankar; hälso- och brandfarlig vätska som avger irriterande 
ångor; kan polymerisera våldsamt om den utsätts för föroreningar eller värme. 
 

Under passage genom Pentland Firth 
den 19 mars 1999 rapporterade kemi-
kalietankern Multitank Ascania brand 
ombord. Branden hade uppkommit i 
maskinrummet där en oljeläcka från en 
pump tagit eld. 
 
Fartyget hade en brandfarlig last av 
1800 ton vinylacetat som under vissa 
omständigheter kan reagera explosivt. 
 
Besättningen försökte förgäves släcka 
branden med portabla brandsläckare. 
Det hjälpte inte heller att fylla maskin-
rummet med koldioxid. 
 
Räddningspersonalen som anlände beslöt, på grund av explosionsrisken, att omedelbart 
evakuera besättningen med helikopter. Fartygets befälhavare stannade dock som siste 
man ombord och lyckades ankra fartyget innan också han hämtades med helikopter. 
 
Det fanns en risk att lasten av vinylacetat kunde explodera varför en riskzon med 5 km 
radie upprättades. Den lokala polisen i ett närliggande samhälle övervägde att evakuera 
600 invånare men åtgärden behövde inte verkställas. En bogserbåt försökte bogsera bort 
Multitank Ascania men bogserlinan brast. 
 
Fartygsbranden övervakades med värmekamera från en helikopter. När situationen be-
dömdes stabil bordades fartyget av räddningspersonal som utförde noggrannare tempera-
turmätningar och observationer. När branden avtagit i styrka den 21 mars beslöts att göra 
ett förnyat försök att bogsera Multitank Ascania, vilket nu lyckades och fartyget togs till 
en hamn på Orkneyöarna. Resan kunde inte fortsätta på grund av allvarliga skador i ma-
skinrummet. Den 30 mars läktrades lasten till ett annat fartyg och Multitank Ascania 
bogserades sedan till Rotterdam för reparation. 
 

Orsak till olyckan 
Brand i läckande oljepump. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Operationen förlöpte smidigt vilket till stor del berodde på en övning som insatspersona-
len hade genomfört två dagar innan olyckan. Besättningen på Multitank Ascania miss-
lyckades visserligen att släcka branden men hade ändå hanterat släckutrustningen på ett 
riktigt sätt. 
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Informationskällor 
1) Pressrelease 2000/0487 från Department for Transport, Local Government and the Re-
gions, UK. 
2) "Exercise To Action - Fire Dramas On The High Seas", från Briggs Marine, UK. 
3) Ref. 113, Annex 3, “Ascania, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
 

 
 
 
 
Grundstött gastankfartyg med butadien 
(Olycka nr 26) 
1996, 6 november Key Biscane, Florida, USA 
 
Butadien (Klass 2) i fartygsgastankar; kondenserad gas; hälsofarlig och mycket brandfar-
lig; avger irriterande ångor; kemiskt reaktiv; kan polymerisera. 
 

Den 6 november 1996 gick gastankern Ig-
loo Moon på grund utanför Key Biscane i 
Florida USA. Fartyget hade en last av 6600 
ton kondenserad butadien som är en brand-
farlig och polymeriserbar gas. En tillsatt 
kemisk inhibitor förhindrade polymerisa-
tion. Butadien är en potentiell carcinogen. 

 
Den första åtgärden blev att läktra fartygets bunkerolja vilket slutfördes den 8 november. 
Därefter utvärderades olika handlingsplaner för åtgärder mot lasten av butadien. Man 
gjorde även upp en plan, för evakuering av befolkningen i det närliggande området, att 
tillgripas vid behov. 
 
Att släppa ut lasten i miljön under kontrollerade betingelser bedömdes vara olämpligt. 
Lastens kemiska stabilitet var av största betydelse och garantin för inhibitorns varaktighet 
gick ut den 9 november. Ny inhibitor sändes till platsen men den användes inte på grund 
av risken att lasten kunde förstöras. I stället utfördes test av den befintliga inhibitorn som 
visade att den skulle vara säker till den 1 december. 
 
Operationen blev mycket komplicerad på grund av det ringa djupet på olycksplatsen. En 
detaljerad kartering av vattenområdet utfördes för att finna den bästa tillfartsvägen för en 
annan gastanker som kunde läktra lasten från Igloo Moon.  
 
Det var också angeläget att skydda miljön från Igloo Moons barlastvatten som kunde in-
nehålla främmande icke önskvärda organismer. Området ingår i en fredad nationalpark 
som skulle kunna ta skada av inkräktande organismer. Därför behandlades Igloo Moons 
barlastvatten med 50 ppm kalciumhypoklorit. 
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Den 20 november ankrades läktringsfartyget Selma Kosan långsides med Igloo Moon 
varefter hela lasten läktrades. Igloo Moons barlastvatten tömdes sedan ut i havet och far-
tyget kunde dras flott den 21 november 
 

Orsak till olyckan 
Grundstötning av okänd orsak. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Räddningsaktionen blev mycket komplicerad. Eftersom olycksplatsen låg i en national-
park blev det särskilt viktigt att skydda miljön från skador. Själva lasten av butadien var 
den största faran för befolkning i närheten medan barlastvattnet var den största risken för 
miljön. Operationen kunde genomföras framgångsrikt genom att barlastvattnet sterilise-
rades och hela butadien-lasten kunde läktras. 
 
Informationskällor 
1) “The M/T IGLOO MOON Incident: Case Study of a Successful Response” rapport 
från National Oceanic and Atmospheric Administration, USA, 1998. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Igloo Moon, Maritime Chemical Accident”, Engelskt samman-
drag  
 

 
 
 
 
Sjunket fartyg med kromföreningar 
(Olycka nr 27) 
1973, 29 september Östersjön, 1 n.m. norr om Ölands nordspets, Sverige 
 
Kromtrioxid, (Klass 5 och 8) i stålfat; korrosivt hälso- och miljöfarligt fast rött ämne; 
kan avge mycket irriterande damm; potentiell carcinogen; oxiderande ämne som vi upp-
hettning avger fri syre och kan förorsaka brand och explosion vid kontakt med brännbara 
ämnen; bildar frätande kromsyra vid upplösning i vatten. 
 
Natriumdikromat (Klass 6) i stålfat; hälso- och miljöfarligt fast rött ämne; potentiell 
carcinogen; bildar frätande kromsyra vid upplösning i vatten. 
 
Det västtyska torrlastfartyget Viggo Hin-
richsen var med två mans besättning (far-
tygskapten och en jungman) på väg från 
Rotterdam till Rönnskär i  norra Sverige 
och råkade i hårt väder ut för maskinhaveri 
i Östersjön norr om Öland. Fartyget fick 
bogserhjälp mot Öland. Lasten försköts 
dock i den grova sjön och fartyget sjönk på 
17 m djup 1 n.m. norr om Ölands nord-
spets. 
 
 
Fartygslasten bestod av 234 ton kromtrioxid och 180 ton natriumdikromat i 1100 resp. 
700 stålfat. Alla fat var av den vanliga typen för pulverformiga ämnen med avtagbara 
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toppar (”removable head drums”) som satt fast med spännring. Faten var stuvade i last-
rum. Dock fanns även 27 fat stuvade på väderdäck. 
 

Fartyget lade sig på havsbotten på babords 
sida. Efter ett dygn visade vattenprover att 
kromföreningar löstes ut i havsvattnet och 
ett gulfärgat gult moln drev med bottenvat-
tenströmmen. Vid information om dessa 
vattenprover beslöt ansvariga centrala myn-
digheter att fartyget skulle bärgas. 
 
Koncentrationen av kromsyra var mindre än 
1 g/l i bottenvattnet nära fartyget och några 
mg/l ca 100 m nedströms. 
 
Tre dygn efter olyckan behandlades platsen med 11 ton ferrosulfat vilket hälldes från 
uppskurna pappsäckar över vattenytan ovanför det liggande vraket. Ferrosulfat är ett re-
duktionsmedel som minskar miljöfarligheten hos de upplösta kromsalterna.  
 
Sonarutrustning användes för att lokalisera flera fat från Viggo Hinrichsens däcklast som 
fallit överbord under bogseringen fram till den slutliga olycksplatsen. Vissa lösa fat på 
havsbotten nära vraket visade sig ha krossats när fartyget sjönk och hade tömts på sitt 
innehåll. 
 
Det stormiga vädret vid tiden för olyckan 
hade lagt sig ganska snart efteråt. Under 
en dryg veckas akuta räddningsinsatser  
rådde kav lugnt väder vilket hade en 
mycket gynnsam inverkan på operationen. 
 
Sex dygn efter olyckan anlände två pon-
tonkranar till platsen. Med hjälp av dessa 
kunde Viggo Hinrichsen vinschas upp till 
marvatten. Hängande i ytläge kunde sedan 
fartyget föras in till hamn där lasten om-
händertogs. 
 
Den totala utsläppet av kromföreningar 
till miljön uppskattades till 1 -2 ton. De 
enda miljöskador som kunde registreras 
var en mindre mängd döda fiskar och 
maneter. Kostnaderna för operationen 
blev ca USD 3 miljoner.  

 
Orsak till olyckan 
Maskinhaveri förorsakat av storm och underbemanning. Besättningen bestod av endast 
två personer (fartygskapten och en jungman). 
 

Erfarenheter från olyckan 
Händelsen rönte enormt intresse bland allmänhet och nyhetsmedia. Tidningspressen slog 
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upp nyheten på löpsedlarna om det farliga ”giftfartyget” på havets botten. En oro spred 
sig och många fruktade det värsta. Det skrevs att livet i halva Östersjön kunde slås ut. 
Anförvanter till Kustbevakningens dykare ringde  till räddningsledningen och ville inte 
att dykarna skulle riskera livet i det farliga ”giftmolnet”. Det visade sig hur svårt det är att 
ge en balanserad information vid sådana händelser. 
 
Operationen mot Viggo Hinrichsen gav många värdefulla erfarenheter. Bl.a. krävs bättre 
information om vilka kemikalier som transporteras i Östersjöområdet. Dessutom visades 
på nödvändigheten att ha en bra beredskap för insatser mot kemikalieolyckor till sjöss. 
Många lärdomar erhölls beträffande ansvarsfördelning, skyddsutrustning, sökutrustning, 
kemikaliespridningsmodeller, mätmetoder m.m. När olyckan hände 1973 fanns i Sverige 
ingen utpekad ansvarig myndighet för åtgärder mot kemikalieolyckor till sjöss. Detta an-
svar fick Kustbevakningen året efteråt. 
 
Informationskällor 
1) Ref. 100 
2) Ref. 113, Annex 3, “Viggo Hinrichsen, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sam-
mandrag  
 

 
 
 
 
Explosion i rorofartyg med last av natriumklorat 
(Olycka nr 28) 
1991, 5 november 10 n.m. öster om Teeside, Englands ostkust 
 
Natriumklorat (Klass 5) i entons storsäck (småbulkbehållare, IBC, se Bilaga 9 – B9.3); 
fast oxiderande ämne som avger syre vid upphettning och kan förorsaka brand och explo-
sion vid kontakt med brännbara ämnen. 
 

Det svenska rorofartyget Stora Korsnäs 
Link I var den 5 november 1991 på väg 
från Sverige till Hartlepool i England när 
brand utbröt i dess maskinrum. Besätt-
ningen misslyckades att släcka branden 
trots att man fyllde hela maskinrummet 
med koldioxid. Huvudmaskinerna stäng-
des och fartyget drev fritt för vinden som 
var hård nordvästlig (20-30 knop). Rädd-
ningstjänsten larmades i den närmaste 
hamnen Teeside. Räddningsfartyg sän-
des till platsen och brandmän bordade 
fartyget. Inte heller brandmännen kunde 
släcka elden som spred sig till övre däck. 
Bogserbåtar drog då fartyget längre ut 
till sjöss. 
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Stora Korsnäs Link I hade en deklarerad last 
av trävaror. Bärgningsbolaget lyckades få 
kontakt med lastägaren och erhöll då infor-
mation om följande last på undre däck: 

 
40 ton natriumklorat i 2 containrar 
112 ton talloljeharts i 5 trailers 

 
Samtlig personal lämnade då omedelbart fartyget. Med hänsyn till explosionsrisken läm-
nade räddningsfartygen platsen och en riskzon upprättades med radien 1 nautisk mil runt 
fartyget. Emellertid togs snart ett nytt beslut att försöka rädda fartyget. 
 
Ett räddningsfartyg med 
brandbekämpningsutrustning 
sändes ånyo till platsen och 
sprutade vatten över Stora 
Korsnäs Link I för att försöka 
kontrollera branden. Även 
detta försök misslyckades och 
branden spreds till övriga 
lastdäck. 
 
 

 
Picture source: Hazardous Cargo Bulletin 

 
Den 8 november inträffade en våldsam explosion nära containrarna med natriumklorat. 
Ena fartygssidan trycktes ut och fartyget rullade över åt sidan och kantrade. Efter några 
timmar sjönk Stora Korsnäs Link I på 40 meters djup. De enda övriga skador som explo-
sionen åstadkom var att två vindrutor på räddningsfartyget blåstes sönder. 
 

Orsak till olyckan 
Brand i maskinrummet som spred sig till lastdäck. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Stora Korsnäs Link I:s lastmanifest var ofullständigt och innehöll inte information om 
den farliga lasten som slutligen exploderade. Räddningspersonalen var omedveten om 
explosionsrisken. Det sista försöket till brandbekämpning var oförnuftigt eftersom man 
då hade fått information om den farliga lasten. Lyckligtvis kom ingen människa till ska-
da. 
 
Informationskällor 
1) “Gap in the paper chain”, Hazardous Cargo Bulletin, January 1992. 
2) Report S 1992:5, Swedish Board of Accident Investigation. 
3) Ref. 113, Annex 3, “Korsnäs Link, Maritime Chemical Accident”, Engelskt samman-
drag  
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Skadat tankfartyg med akrylonitril 
(Olycka nr 29) 
1988, 27 maj Nordsjön, 60 n.m. väster om Ijmuiden, Nederländerna 
 
Akrylonitril (Klass 3 och 6) i fartygstankar; brandfarlig vätska som avger irriterande 
ångor; mycket hälso- och miljöfarlig; marine pollutant. 
Dodecylbensen (Klass 4); brännbar vätska som vid brand kan avge irriterande och giftiga 
ångor. 
 

Den 27 maj 1988 kolliderade den 
holländska kemikalietankern Anna 
Broere och det svenska container-
fartyget Atlantic Compass i Nord-
sjön, 60 n.m. väster om den hol-
ländska kusten. Atlantic Compass  
kunde fortsätta sin resa medan 
Anna Broere fick stora skrovska-
dor och sjönk på grunt vatten. 

 
Fartyget låg med allvarlig skrovskada på grunt vat-
ten. Fören stack upp 15 m över vattenytan. I Anna 
Broere fanns 547 ton akrylonitril som är mycket 
farligt för både människa och miljö. Där fanns 
också 500 ton dodecylbensen som är mindre far-
ligt. Akrylonitril läckte ut i det omgivande vattnet. 

 
Picture source: Hazardous Cargo Bulletin 

 
En riskzon upprättades i form av en låg cylinder 
med en radie av 10 km och höjd 300 m. Det senare 
måttet avsåg lufttrafik. Under hela operationen ut-
fördes kontinuerliga mätningar av halterna akrylo-
nitril i både luft och vatten. 
 
Ansvariga holländska myndigheter inledde åtgär-
der för att försöka bärga lasten innan alltför mycket 
akrylonitril hunnit läcka att ut i miljön. En stor 
pontonkran anlitades för att först såga itu vraket så 
att bogpartiet kunde separeras från de läckande 
tankarna. 
  
Båda delarna av fartyget bärgades sedan och den akrylonitril som fanns kvar i tankarna 
kunde tillvaratas. Hälften av fartygets last av akrylonitril hade försvunnit ut i omgiv-
ningen. 
 
Operationen varade i totalt 73 dygn av vilka man kunde arbeta i bara 25 dygn på grund 
av hårt väder. Kostnaden för operationen blev USD 7 miljoner. 
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Orsak till olyckan 
Fartygskollision som förorsakade sådana skador i Anna Broeres skrov att fartyget sjönk 
och hälften av den farliga akrylonitril-lasten läckte ut. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Bärgningsoperationen blev framgångsrik med hänsyn till omständigheterna. Hårt väder 
gjorde att bärgningsarbete endast kunde utföras under en tredjedel av den totala opera-
tionstiden. Vädret medförde också att kostnaderna för operationen blev mycket högre än 
beräknat. För att skydda räddningspersonalen utfördes under hela operationen kontinuer-
liga mätningar av halterna akrylonitril i både luft och vatten. De 200 ton akrylonitril som 
läckte ut i havet gav mycket mindre miljöskador än den marinbiologiska expertisen hade 
befarat. 
 
Informationskällor 
1) Incident report on the Anna Broere, Rijkswaterstaat North Sea Directorate, The 
Netherlands. 
Ref. 113, Annex 3, “Anna Broere, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
 

 
 
 
 
Sjunket tankfartyg med akrylonitril och 
etylendiklorid 
(Olycka nr 30) 
1991, 1 februari Adriatiska havet, 16 n.m. nordost om Molfetta, Italy 
 
Akrylonitril (Klass 3 och 6) i fartygstankar; brandfarlig vätska som avger irriterande 
ångor; mycket hälso- och miljöfarlig; marine pollutant. 
Etylendiklorid (Klass 3 och 6) i fartygstankar; brandfarlig vätska som avger irriterande 
ångor; mycket hälso- och miljöfarlig; potentiell carcinogen; marine pollutant. 
 

Den 1 februari 1991 sjönk kemikalietankern Alessandro Primo på 110 m djup i Adriatis-
ka havet 16 n.m. nordost om Molfetta, Italien. Fartyget hade en last av 550 ton akryloni-
tril och 3000 ton etylendiklorid. En cirkulär riskzon med 10 n.m. radie etablerades i havet 
runt vraket. 
 
Under de följande dagarna togs vattenprover på olika djup runt vraket. Fyra dagar efter 
olyckan påvisades spår av akrylonitril 500 m från vraket. Undersökning av vraket med en 
Remotely Operated Vehicle (ROV) visade också att det läckte akrylonitril. Fartyget hade 
skadats allvarligt när det stötte mot havsbotten. På grund av skadorna kunde vraket inte 
bärgas. 
 
Vanliga dykare kunde inte gå ner på det stora djupet varför tre olika dykeriföretag enga-
gerades för att bärga lasten. Den första åtgärden blev att täta läckan vilket gjordes den 21 
februari. I början av april startade bärgning av lasten. Med hjälp av stora bärgningsfartyg 
och pontoonkranar tömdes vrakets tankar på mindre än en månad. Under arbetet vidtogs 
olika försiktighetsåtgärder där området övervakades av helikoptrar, fartyg och olika spe-
cialister. En stor del av akrylonitril-lasten hade läckt ut innan operationen startade, men 
det mesta av den återstående lasten kunde bärgas utan några incidenter. 
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Orsak till olyckan 
Orsaken blev inte offentliggjord i engelskspråkiga rapporter om olyckan. 
 
Erfarenheter från olyckan 
På grund av det stora djupet och kemikaliernas farlighet blev bärgningsoperationen kom-
plicerad och riskfylld. Den mätbara miljöskadan blev obetydlig. 
 
Informationskällor 
1) Rapporten “Alessandro Primo accident” från REMPEC av G. Tosco. 
2) Rapport från EniChem, Milano, 1996. 
3) Projektdokumentation från Smit Tak, Rotterdam. 
4) Ref. 113, Annex 3, “Alessandro Primo, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sam-
mandrag  
 

 
 
 
 
Sjunket tankfartyg med styren, metyletylketon 
och isopropylalkohol 
(Olycka nr 31) 
2000, 30 oktober Engelska kanalen , 45 n.m. nordväst om Batz, Frankrike 
 
Styren (Klass 3) i en pråms lasttankar; brandfarlig vätska som avger irriterande ångor; 
kan polymerisera om den utsätts för föroreningar eller värme; marine pollutant. 
Metyletylketon (MEK) (Klass 3) i fartygstankar; mycket brandfarlig vätska som avger 
irriterande ångor. 
Isopropylalkohol (Klass 3) i fartygstankar; mycket brandfarlig vätska som avger irrite-
rande ångor. 
 
Den 30 oktober 2000 fick MRCC 
i Brest, Frankrike, ett SOS från 
den italienska kemikalietankern 
Ievoli Sun, från en position i Eng-
elska kanalen. En lasttank i farty-
gets bogparti hade börjat läcka. 

 
 
 Ievoli Sun hade följande last:  
 
 4000 ton styren 

1000 ton metyletylketon  
1000 ton isopropylalkohol 

 

 
Fartyget var på väg från Fawley i England till Barcelona och hade 14 mans besättning. 
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En oceangående bogserbåt och en räddningshelikopter sändes till platsen. Med hänsyn 
till den farliga lasten vinschades fartygsbesättningen upp i helikoptern. 
 
Utsläpp kunde observeras i havet runt fartyget och vädret var sådant att fartyget riskera-
de att driva mot franska kusten där en grundstötning kunde förvärra skadan. Räddnings-
personal vinschades ner till fartyget och kunde fästa en bogserlina varefter bogsering på-
börjades i riktning mot halvön Cotentin väster om Cherbourg. Innan ankomsten till halv-
ön sjönk Ievoli Sun på 70 m djup 20 n.m. väster om Cotentins nordspets. 
 
En miljöräddningsaktion startade nu med insats av fartyg och flygplan från både England 
och Frankrike. Vrakplatsen märktes ut med radiobojar och all obehörig sjötrafik i områ-
det avlystes. Efter dykarundersökning av vraket beslöts att all styren och bunkerolja 
skulle pumpas upp från vraket medan metyletylketon och isopropylalkohol skulle släp-
pas ut i havet under noggrann miljöövervakning. Operationen avslutades under maj 
2001. Miljöprovtagning i området visade inga spår av föroreningar. 
 

Orsak till olyckan 
Läckage i fartygets bogsektion vars orsak inte redovisades. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Både den franska och brittiska räddningsorganisationen hade samarbetat i Erika-olyckan 
mindre än ett år tidigare och kunde nu tillämpa de erfarenheter som erhållits. En nyut-
vecklad teknik kunde användas med fjärrstyrd läktring av vrakets styrenlast och bunker. 
 
Informationskällor 
1) Kortfattad rapport på engelska från Cedre, Frankrike (www.le-cedre.fr). 
2) Ref. 113, Annex 3, “Ievoli Sun, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag. 
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Sjunket tankfartyg med saltsyra 
(Olycka nr 32) 
2000, 28 mars Väster om Kullen, norra Öresund, Sverige 
 
Saltsyra 33 % (Klass 8) i cylindrisk tank; mycket hälsofarlig och korrosiv vätska; avger 
mycket irriterande ångor av klorväte; avger klor vid upphettning eller vid kontakt med 
vissa ämnen. 
 

På morgonen den 28 mars 2000 
kolliderade kemtankern Marti-
na med lastfartyget Werder 
Bremen väster om Kullen i nor-
ra Öresund, Sverige. 
 
Vid kollisionen klövs Martina i 
två delar och akterpartiet sjönk 
omedelbart. Den andra delen, 
som innehöll 600 ton 30 % 
saltsyra,  flöt några timmar in-
nan den också sjönk. 
 
 

 
Sjön var grov och det rådde stark vind med kraftigt snöfall. Två personer kunde räddas 
från havet av besättningen på sju man. Fruktlösa försök gjordes att kontakta eventuella 
instängda besättningsmän i det sjunkande förpartiet. 
 
Under de första två dagarna efter kollisionen var det omöjligt att nå vrakdelarna på grund 
av det hårda vädret. Den 30 mars lokaliserades båda delarna med remotely operated ve-
hicles (ROV:s) av den svenska Kustbevakningen. Lasttanken var oskadad och det var 
ingen omedelbar risk för läckage från varken lasttank eller bunkertank. Ett bärgningsföre-
tag engagerades för att ta hand om last och bunkerolja. 
 
Bunkeroljan pumpades upp från vraket eftersom den annars kunde ge miljöskador. Salt-
syra är vattenlöslig och inte miljöfarlig i mycket låga koncentrationer varför den långsamt 
släpptes ut under noggrann övervakning med pH-mätare. Dessa operationer utfördes den 
20-23 maj och förlöpte utan problem. Miljöundersökning i området efteråt visade inga 
tecken på miljöskador. 
 
Denna metod, att långsamt släppa ut en farlig syra från en sjunken farkost, har även till-
lämpats i USA (Olycka nr 07). 
 

Orsak till olyckan 
Kollision i hårt väder varvid kemtankern Martina klövs i två delar som sjönk till botten. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Det hårda vädret vid olyckstillfället omöjliggjorde en lokalisering av vrakdelarna ome-
delbart efter olyckan. Efter två dygn hade vädret mojnat men var fortfarande för hårt för 
dykare varför ROV:s (remotely operated vehicles) användes för att lokalisera vrakdelar-
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na. Bunkeroljan kunde pumpas upp och saltsyra-lasten kunde långsamt släppas ut i det 
omgivande havsvattnet under kontrollerade betingelser så att miljöskador undveks. 
 
Informationskällor 
1) Rapporten "Redovisning av operation Martina" av svenska Kustbevakningen. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Martina, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
 

 
 
 
 
Sjunket fartyg med tetraalkylbly 
(Olycka nr 33) 
1974, 14 juli Otrantosundet i södra Adriatiska havet mellan Italien och Albanien 

 
Tetrametylbly (TML, klass 6) och tetraetylbly (TEL, klass 6) i stålfat; vätskeformiga 
ämnen som är mycket hälsofarliga vid inandning och hudexponering; avger irriterande 
ångor; som handelsvaror är de oftast färgade rött, orange eller blått; marine pollutants. 
 

Den 14 juli 1974 kolliderade det jugosla-
viska torrlastfartyget Cavtat med det Pa-
namaregistrerade torrbulkfartyget Lady 
Rita. Fyra timmar efter kollisionen sjönk 
Cavtat på 94 m djup 3 nautiska mil utanför 
den italienska kusten. Vraket låg på itali-
enskt territorialvatten. 
 

 
Kollision mellan två fartyg 
 i Otrantosundet i Adriatiska havet 

 
Lasten i Cavtat bestod av 150 ton tetrametylbly (TML) i 500 fat lastade på väderdäck 
och 120 ton tetraetylbly (TEL) i 400 fat i lastrummen. 
 
Cavtats skrov hade spräckts vid kollisio-
nen och anslaget mot havsbotten. De 400 
faten med tetrametylbly låg spridda på 
havsbotten runt vraket medan de övriga 
faten med tetraetylbly fanns kvar i last-
rummen. Många fat hade krossats. Som 
en kuriositet kan nämnas att en koralldy-
kare lyckades ta sig ner utan andningsut-
rustning och fästa en lina runt ett fat som 
därvid kunde bärgas. 

 
Fartyget låg sönderbrutet på havsbotten 
med kemikaliefat utspridda runt om 

 
En livlig debatt uppstod i massmedia där man kunde läsa att 60 miljoner människors liv 
hotades av den farliga lasten. Den kände franske havsforskaren Jacques-Yves Cousteau 
engagerade sig intensivt i debatten och krävde att lasten måste bärgas. Otrantos polis-
mästare instämde i Cousteaus krav och blev den ledande företrädaren för lokala myndig-
heter i regionen som framförde ovilkorliga krav på bärgning. 
 
De italienska och jugoslaviska myndigheterna diskuterade ansvaret för en eventuell 
bärgning. Det stod klart att det skulle bli mycket besvärligt och dyrbart att bärga lasten 
och Jugoslavien hävdade att ansvaret log hos Italien eftersom vraket låg på italienskt ter-
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ritorialvatten. Skadorna på Cavtat var så allvarliga att det inte fanns någon möjlighet att 
bärga hela fartyget. De 400 fat som låg utspridda på havsbotten måste ändå bärgas sepa-
rat. 
 
Efter mer än två års politiska diskussioner beslöt det italienska parlamentet att finansiera 
bärgningen av lasten. Uppdraget gick till det italienska offshorebolaget Saipem. I februa-
ri 1977 startade en förundersökning på platsen och i april 1977 kunde bärgningen startas. 
En representant för den svenska Kustbevakningen och en svensk marinbiolog besökte 
platsen och kunde studera hur bärgningen utfördes. 
 
Arbetet på havsbotten 
utfördes som mättnads-
dykning med tryck-
kammare (se Bilaga 10 
och Metod Z6) av alter-
nerande lag med två lätt-
dykare i varje lag. De 
andades en blandning av 
syrgas och helium. Dy-
karna arbetade på botten 
8 tim/dygn och vistades 
övrig tid, för nattvila och 
intagande av föda, i en 
tryck-kammare placerad 
på räddningsfartygets 
däck. Efter 20 dygn un-
der tryck följde dekom-
pression under 3 dygn 
varefter ett nytt lag med 
2 dykare avlöste. 

 

 
Varje morgon tog sig dykarna över till en mindre tryck-kammare som sänktes ner till 
arbetsplatsen på 94 m djup.  På havsbotten förvarades skyddsdräkter som dykarna tog på 
utanpå lättdykardräkterna. Via radiokontakt med ytfartyget flyttades faten med hjälp av 
lyftlina till en större behållare som rymde 14 fat. När denna behållare var full tillslöts 
den gastätt och lyftes upp till ytan varefter den ersattes med en tom behållare som firades 
ner till dykarna. Arbetet pågick i ett år. 
 

Sammanfattning av operationen 1974 - 1978  
 
Juli 1974 Kollisionen 
Nov 1976 Ett fat bärgades av en koralldykare 
Febr 1977 Förundersökning startade 
April 1977 Bärgning av lasten startade 
April 1978 Bärgningen avslutades 
 
93 % (250 ton) av lasten bärgades 
7 % (20 ton) av lasten hade skingrats 
 
Bärgningskostnaden blev ca 125 milj kr 
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Orsak till olyckan 
Fartygskollision. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Beslutet om bärgning blev kraftigt fördröjt och togs inte förrän 2,5 år efter olyckan av 
italienska parlamentet efter kraftfulla påtryckningar av forskare, politiker och massmedia. 
När beslutet var taget utfördes bärgningen på ett professionellt sätt av offshorebolaget 
Saipem. Undersökningar på platsen efter bärgningen visade endast mindre miljöpåverkan.
 
Informationskällor 
1) Till stor del personlig kommunikation. 
2) Ref. 105 
3) Ref. 113, Annex 3, “Cavtat, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
 

 
 
 
 
Vätgasexplosion i tankfartyg 
med natriumhydroxidlösning 
(Olycka nr 34) 
1984, 31 oktober Väster om Golden Gate Bridge, San Francisco, USA 
 
Natriumhydroxidlösning (50 %, klass 8); frätande vätska som reagerar med många me-
taller (t.ex. zink) under utveckling av vätgas som är mycket brandfarlig och bildar explo-
siv blandning med luft; kan avge kraftigt irriterande ångor. 
 

Av en ren tillfällighet kunde piloterna ombord på ett av amerikanska kustbevakningens 
flygplan bli ögonvittnen till en våldsam fartygsexplosion. Deras flygplan patrullerade den 
31 oktober 1984 i farvattnen utanför San Francisco då de plötsligt såg en 150 m stor eld-
boll slå upp från det USA-registrerade tankfartyget Puerto Rican. Explosionen följdes av 
en brand med 400 m höga lågor. 
 
En lots skulle just lämna Puerto Rican vid en position 8 n.m. väster om Golden Gate 
Bridge när explosionen inträffade i mitten av fartyget i närheten av en kofferdam. 
 
Huvuddäck ovanför kofferdammen och närliggande vingtankar lyftes upp och kastades 
framåt av explosionen. Tankarna landade upp och ner på centertanken. Den våldsamma 
branden rasade utom kontroll under flera timmar. 
 
I explosionsögonblicket befann sig lotsen, en tredjestyrman och en matros på babordssi-
dan om huvuddäck. Alla tre kastades överbord av tryckvågen. Lotsen och tredjestyrman 
kunde räddas från havet men var allvarligt skadade. Matrosen återfanns aldrig. Återståen-
de 26 besättningsmän kunde oskadda lämna fartyget. Några timmar efter explosionen 
boxerades fartyget längre ut till havs för att skydda stränderna från eventuella utsläpp från 
fartyget. Efter några dagar i kraftig sjö bröts fartyget itu varvid aktersektionen sjönk. 
Bogsektionen förblev flytande och bogserades senare till ett varv. 
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Tre veckor innan olyckan hade 
fartyget lastat 50 % natriumhyd-
roxidlösning i tanken 5CP. Efter 
olyckan upptäcktes ett litet hål i 
tankväggen mellan 5CP och kof-
ferdammen 6CV. Under de tre 
veckorna hade natriumhydroxid-
lösning läckt in i kofferdammen. 
Lösningen reagerade där med 
zink som fanns i epoxy-
beläggning på väggarna i koffer-
dammen. Reaktionen utvecklade 
vätgas och vätgaskoncentratio-
nen ökade efter hand som tiden 
gick. När koncentrationen vid ett 
tillfälle hade nått den undre 
brännbarhetsgränsen för vätgas 
exploderade gasen. 
 

Orsak till olyckan 
Undersökning efteråt fastslog att den främsta orsaken till olyckan var det hål som upp-
kommit mellan lasttanken med natriumhydroxidlösning och kofferdammen. Omkring 
400-500 m3 natriumhydroxidlösning hade läckt från tanken genom hålet och bildat en 
halvmeter hög vätskenivå i kofferdammen. Lösningen reagerade med zink-haltig epoxy-
beläggning (tank coating) i kofferdammen som alstrade vätgas. Genom hålet läckte även 
200 m3 alkylbensen in i kofferdammen. Alkylbensenen antändes alldeles innan vätgasex-
plosionen. Orsaken till antändningen var troligen en gnista i kofferdammen som upp-
kommit genom metall-mot-metall-kontakt eller statisk elektricitet. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Två veckor efter Puerto Ricans lastning av natriumhydroxidlösning noterades att dess 
volym i tanken 5CP var för liten vilket antydde att det kunde vara fråga om ett läckage. 
Kaptenen antog att det var fråga om ett mätfel men undersökte ändå de angränsande tan-
karna utom just kofferdammen 6CV som han förutsatte vara hermetiskt tillsluten och 
inertad med kväve. Man hittade ingen natriumhydroxidlösning i de undersökta tankarna 
och kaptenen tog det olyckliga beslutet att vänta med en noggrannare undersökning av 
natriumhydroxidtanken 5CP till dess tankens last hade lossats. 
 
Vid den efterföljande utredningen framkom att fartyget hade ett system (”eductor sy-
stem”) för påvisande av eventuellt innehåll i kofferdammen 6CV. Besättningen var dock 
inte medveten om systemets existens. 
 
Informationskällor 
1) Rapporter från US Coast Guard Marine Board of Investigation och US National 
Transportation Safety Board. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Puerto Rican, Maritime Chemical Accident”, Engelskt samman-
drag  
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Sjunket containerfartyg med biocider 
(Olycka nr 35) 
1989, 13 mars Engelska kanalen, 7 n.m. norr om Cherbourg, Frankrike 
 
Lindan (Klass 6) i stålfat; mycket giftig fast biocid; severe marine pollutant 
Permetrin (Klass 6) och Cypermetrin (Klass 6), giftiga fasta biocider; mycket giftiga 
och bioackumulerande för flera vattenlevande organismer. 
 

Det Panamaregistrerade och 
Indonesienägda containerfar-
tyget Perintis, 1700 GRT, 
kantrade och sjönk den 13 
mars 1989 under mycket hårt 
väder i ett viktigt fiskeområ-
de i Engelska Kanalen. 
 

 
Fartyget var på väg från Antwerpen till Indonesien. I dess last fanns bl.a. containrar med 
6 ton av den mycket farliga biociden lindane och 1 ton vardera av biociderna permetrin 
och cypermetrin. Kemikalierna var förpackade i stålfat med avtagbara toppar (”remov-
able head drums”). Faten med lindan (116 st) var stuvade i en container lastad på däck. 
Faten med de andra två biociderna (32 st) var stuvade i lastrum. 
 
Alla tre biociderna är farliga för livet i havet. Lindan är farligast och har formen av vax-
artade flagor som är nästan olösliga i vatten 
 
Lindan är: → Ytterst farligt för människors hälsa och livet i havet 
 → Bioackumulerande 
 → Förbjudet i många länder för användning i jordbruket 
 
Efter att besättningsmedlemmarna hade räddats togs information fram om lasten. I last-
manifestet hittade räddningsledningen information om de tre biociderna. Flera contain-
rar hade setts flyta iväg från olycksplatsen och nu startade en omfattande sökning efter 
vraket och containrarna med biocider varvid fiske i närområdet avlystes. 
 
Perintis återfanns på havsbotten efter sökning med sidscannande sonar. Lastluckorna 
hade slitits loss och containern med lindan hade spolats bort. 
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Flera flytande containrar bärgades ur havet. Con-
tainern med lindan påträffades den 15 mars och 
togs under natten på släp av en fransk bogserbåt i 
riktning mot Cherbourg. Under denna bogsering 
inträffade det olyckliga missödet att containern 
tappades i nattmörkret på okänd position och kun-
de sedan inte återfinnas trots intensiva eftersök-
ningar. Eftersom lindan har mycket låg löslighet i 
vatten bedömdes så småningom att sökningen efter 
denna last kunde avblåsas. 

 
Picture source: IMO 

 
Omfattande undersökningar utfördes på havsbotten runt det sjunkna vraket där 28 av to-
talt 32 fat med permetrin och cypermetrin kunde lokaliseras. Med hjälp av fjärrstyrda re-
motely operated vehicles (ROV:s) försedda med manipulatorarmar överfördes faten till 
större behållare som sedan vinschades upp till bärgningsfartyg (jfr Metod Z2). 
 
Under lång tid efter operationen utfördes miljöundersökningar i området utan att några 
skador eller tecken på biocider upptäcktes. 
 

Orsak till olyckan 
Fartyget kantrade och sjönk i mycket hårt väder. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Efter operationen kunde man dra den slutsatsen att det var felaktigt att utan särskilda åt-
gärder bogsera en container med ett så farligt innehåll som lindan. Containern borde an-
tingen tagits ombord på ett fartyg och/eller försetts med en sändare som kunde möjliggöra 
säker lokalisering av containern om den skulle tappas. 
 
En viktig erfarenhet erhölls beträffande bogsering av en fraktcontainer. Om den utförs 
med containern släpande i rak position blir vattenmotståndet så stort att bogserlinan kan 
brista. Bogseringen bör i stället utföras med containern liggande asymmetriskt i vattnet 
och i övrigt förberedas med bestämda rutiner enligt Metod Y4. 
 
Informationskällor 
1) “The Perintis Incident”, rapport från Department of Transport, UK, 1992. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Perintis, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sammandrag  
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Skadat rorofartyg med 450 ton uranhexafluorid 
(Olycka nr 36) 
1984, 25 augusti Engelska kanalen, 12 n.m. utanför Oostende, Belgien 
 
Uranhexafluorid (Klass 7 och 8) in stålcylindrar; fast radioaktivt ämne med låg aktivitet; 
reagerar med vatten under bildning av mycket korrosivt och giftigt fluorväte; reagerar 
med många andra ämnen; avger irriterande och giftiga ångor.  
 

Den 25 augusti 1984 kollide-
rade det franska rorofartyget 
Mont Louis med bilfärjan 
Olau Britannia utanför den 
belgiska kusten. 
 
Mont Louis var på väg mot 
Riga i Lettland och hade en 
last av bl.a. 30 stålcylindrar 
med vardera 15 ton av reak-
torbränslet uranhexafluorid, 
lastat i Le Havre, Frankrike. 
 
Mont Louis träffades på styrbordssidan där ett stort hål revs upp som sträckte sig både 
över och under vattenlinjen. Efter kollisionen drev de två fartygen fastlåsta i varandra un-
der flera timmar i riktning mot kusten innan fartygen lossnade varvid Mont Louis rullade 
över åt styrbord och sjönk på internationellt vatten några n.m. från kusten. Fartyget låg på 
15 m djup delvis exponerat över vattenytan vid lågvatten. 
 
Det holländska bärgningsbolaget Smit Tak International engagerades för att bärga lasten 
och belgiska myndigheter höll kontinuerlig uppsikt över operationen. Skrovet på Mont 
Louis skars upp och lasten av uranhexafluorid kunde efter vissa besvär lokaliseras och 
bärgas. Arbetet måste avbrytas vid flera tillfällen på grund av dåligt väder. Den 11 sep-
tember började vraket brytas sönder av sjögången. Stålcylindrarna med uranhexafluorid 
motstod emellertid naturkrafternas åverkan. Fram till den 4 oktober, 40 dygn efter kolli-
sionen, kunde en efter en av de 30 stålcylindrarna bärgas. 
 
Redan någon dag efter kollisionen hade arbetet startat för att få tag i information om den 
last som fanns ombord på Mont Louis. Detta blev tidskrävande och den första informatio-
nen som erhölls visade sig vara felaktig. Inte förrän tre veckor efter kollisionen hade de 
belgiska myndigheterna en klar bild över lasten och dess risker. Man fick klart för sig att 
radioaktiviteten hos uranhexafluorid var låg och att den huvudsakliga faran var ämnets  
kemiska reaktivitet med vatten där korrosivt och giftigt fluorväte bildas. 
 
Kostnaden för operationen blev USD 4,6 miljon. 
 

Orsak till olyckan 
Fartygskollision var orsak inte redovisades. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Vid arbetet med att hämta uppgifter om lasten från besättningen på Mont Louis och an-
svariga franska myndigheter upplevde den belgiska räddningsledningen anmärkningsvär-
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da svårigheter att få korrekt information. Det var också svårt att få en klar bild över las-
tens farlighet och risker. Uttalanden av olika specialister skapade avsevärd förvirring och 
en hel del tid måste ägnas åt att dementera felaktig information. Kontakterna med mass-
media blev därför besvärliga och tidskrävande. Den mediala nyhetsrapporteringen inne-
höll ofta felaktig information. 
 
Bärgningen av lasten blev besvärlig och tog lång tid på grund av dels dåligt väder, dels 
den komplicerade operationen att skära hål i fartyget och söka efter last i lastrummen. 
Stålcylindrarna med uranhexafluorid förblev intakta under operationen och inga utsläpp 
inträffade, vare sig kemiska eller radioaktiva. 
 
Informationskällor 
1) “Scientific Evaluations of an Incident at Sea Involving a Sunken Ship Carrying a 
Dangerous Cargo”, Thierry G. Jacques, Proceedings från “Symposium on Oceanology”, 
Brussels, Belgien, 4-6 March, 1985. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Mont Louis, Maritime Chemical Accident”, Engelskt samman-
drag  
 

 
 
 
 
Sänkning av skadat torrlastfartyg 
med last av kalciumkarbid 
(Olycka nr 37) 
1981, 2 april Nordsjön, utanför den holländska ön Texel 
 
Kalciumkarbid (Klass 4) i stålfat; fast ämne som reagerar snabbt med vatten under bild-
ning av den brandfarliga och explosiva gasen acetylen. 
 

I slutet av mars 1981 lastade det polska torrlastfartyget Stanislaw Dubois bl.a. följande 
last i Gdynia/Gdansk och Hamburg:  
 

857 ton kalciumkarbid i stålfat 
955 ton natriumhydroxid i säckar 
5,4 ton organiska peroxider 
5,6 ton explosivämnen 

 
Med denna farliga last och andra produkter lämnade fartyget Hamburg den 1 april och 
ställde kursen mot Sydostasien. Den 2 april kolliderade Stanislaw Dubois med det suda-
nesiska fartyget Omdurman utanför den Holländska ön Texel. 
 
Stanislaw Dubois träffades på babordssidan där ett hål med storleken 7 × 7 m slets upp 
en meter ovanför slingerkölen varvid lastrummen nr 2 och 3 snabbt vattenfylldes. Farty-
get fick även en hel del skador på däck. Bogserbåtar anlände till platsen och förde farty-
get i riktning mot Rotterdam för en planerad reparation. 
 
Ett av de vattenfyllda lastrummen i Stanislaw Dubois innehöll 500 ton kalciumkarbid 
och 400 ton cellulosa. Den senare lasten hade svällt upp av vatten och tryckte mot kalci-
umkarbiden som fanns i icke täta stålfat med avtagbara toppar (”removable head 
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drums”). Därmed fanns en risk att vatten kunde tränga in i faten och reagera med kalci-
umkarbiden och ge upphov till en explosiv luftblandning med acetylen. 
 
Explosionsrisken medförde att Stanislaw Dubois inte fick angöra någon hamn i Holland 
eller övriga EG. Å andra sidan var det inte heller tekniskt möjligt eftersom fartygets 
djupgående hade ökat till 15 meter på grund av vattenfyllda lastrum. 
 

Efter en veckas överläggningar 
i Holland beslöt myndigheterna 
att Stanislaw Dubois skulle 
sänkas. Fartyget hölls flytande 
av bärgningsfartyg som konti-
nuerligt pumpade bort inträng-
ande vatten. Efter läktring av 
bunkeroljan eskorterades farty-
get av den holländska marinen 
till en position  90 n.m. nord-
väst om ön Texel varefter Sta-
nislaw Dubois sänktes på 72 m 
djup den 9 april 1981. 
 

Orsak till olyckan 
Fartygskollision som rev upp ett hål i babordssidan med följd att lastrum vattenfylldes. 
Vatten trängde in i lastpartier med kalciumkarbid vilket medförde akut explosionsrisk. De 
vattenfyllda lastrummen ökade fartygets djupgående så att det inte kunde angöra någon 
hamn för reparation. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Det drastiska beslutet att sänka fartyget var kanske den enda möjliga lösningen eftersom 
ingen hamn kunde utnyttjas för reparation. 
 
Informationskällor 
1) Kortfattad rapport 1991 från Polish Ocean Lines, Gdynia, Poland. 
2) Ref. 113, Annex 3, “Stanislaw Dubois, Maritime Chemical Accident”, Engelskt sam-
mandrag  
 

 
 
 
 
Gastankfartyg med brinnande last av propylen 
(Olycka nr 38) 
1990, 28 april Hamnen i Brindisi, södra Adriatiska havet, Italien 
 
Propylen (Klass 2) i fartygsgastankar; kondenserad gas; mycket brandfarlig. 
 

Den 28 april 1990 lossade gastankfartyget Val Rosandra propylen i Brindisis hamn i syd-
östra Italien. Brand utbröt plötsligt mellan kompressorrummet och lasttank nr 3. Besätt-
ningen lyckades dock inte släcka branden utan larmade myndigheterna. Två besättnings-
män skadades lätt under det fruktlösa arbetet. 
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Picture source: Hazardous Cargo Bulletin
 
Av säkerhetsskäl bogserades fartyget till en position 10 km utanför kusten. Val Rosandra 
begöts med vatten av brandsläckningsfartyg som låg på långt säkerhetsavstånd. Brand-
släckningsförsöken fortsatte under tre veckor innan man gav upp. Den 15 maj (17 dygn 
efter brandens början) bogserades fartyget ytterligare 40 km från kusten där en riskzon 
etablerades dels runt fartyget, dels 6 km uppåt i luftrummet. Därefter sprängdes tankluck-
orna bort för att låta återstående 1800 ton propylen  brinna av. Även bunkeroljan brändes 
av med hjälp av explosivämnen. Den 11 juni, 41 dygn efter brandens början, sänktes Val 
Rosandra med hjälp av sprängämnen. Undersökningar i området efter sänkningen visade 
inga tecken på miljöskador. 
 

Orsak till olyckan 
Brand mellan kompressorrummet och tank nr 3. 
 
Erfarenheter från olyckan 
Olyckan startade som en ganska liten brand som besättningen borde ha kunnat släcka. 
Men de kunde inte hantera brandsläckningsutrustningen på rätt sätt. När branden tilltagit i 
styrka kom räddningsledningen så småningom fram till slutsatsen att den bästa lösningen 
var att låta branden självdö och sedan sänka fartyget på djupt vatten. 
 
Informationskällor 
1) “The fire of gas carrier Val Rosandra”, rapport från REMPEC av G. Tosco. 
2) “Hard nuts to crack”, Hazardous Cargo Bulletin, September 1990. 
3) Ref. 113, Annex 3, “Val Rosandra, Maritime Chemical Accident”, Engelskt samman-
drag  
 

 
 


