
Nationella 
kemenheten



2022-02-14 ca 10.00
Förfrågan från Insatsledare på olycksplatsen.

Vad kan MSB Kemenhet hjälpa till med?
(Inkom via telefon, till Insatsledaren i RTMD.)

Första frågan var om vi kunde pumpa upp vatten/syra från diket där släpet 
låg. Vi rekommenderade en ADR klassad slamsugarbil till detta, och 
förklarade att vi kunde pumpa ur olyckssläpet med vår kempump.

IL på plats ville att vi kom till olycksplatsen för att påbörja överpumpning 
från olycksbilen ASAP!



2022-02-14 ca 10.30
Lämnar vi stationen I Köping och beger oss mot olycksplatsen, ca 9mil bort.

Riksväg 51 mellan Örebro-Norrköping.

En “ny” mottagarbil för att ta emot syran från släpet, samt JBC behållare 
för att pumpa över vatten/syra från diket var också på gång.



Bil med släp från
Wibax, släpet
lastat med 
17 000 liter 96% 
svavelsyra.



Den första styrkan som kom till olycksplatsen var en 
Rib-station från Hjortkvarn, de utrymde och spärrade 
av olycksplatsen.

Chauffören av olycksbilen var oskadd.

Strax efteråt kom heltidsstyrkan från Motala, deras 
uppgift blev att inventera släpet samt täta ett läckage 
vid manluckan. Tätningen utfördes I kemdräkt och med 
träkil och densotejp.

Vid vår ankomst var läget statiskt. Oklart hur många 
liter som läckt ut.



Beslut i 
stort!

• Ta bort dragbilen från vägen.

• Släppa förbi de ca 30-40 lastbilsekipagen 
som stod i kö.

• Låta ”nya” mottagarbilen passera och vända 
för att få ventilerna åt rätt håll.

• Placera tungbärgaren så att den kan hålla 
fast släpet under överpumpningen.

• Påbörja överpumpningen.



Uppstart 
överpumpning.



Centrifugal pump 
660l/min (vid 
pumpning av 
vatten (1kg/liter), 
svavelsyran väger 
1,8 kg/liter.



Pumpning.

• Pumpningen  genomfördes i ett svep, utan 
problem.

• Chauffören uppskattade att vi pumpat ca 
14 000-15 000l. (vi fick reda på senare att 
det var närmare 16 000l, alltså ca 1000liter 
som runnit ut.

• När överpumpningen var avklarad så 
genomförde vi en grovsanering på pump och 
slangar genom rundkörning med vatten 
(finsanering utfördes på station vid 
hemkomst).


