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1 Syfte
Dokumentet beskriver hur man ska agera vid olycka med större utsläpp eller brand och som inte 
kan omhändertas/släckas med på platsen tillgängligt sanerings- brandmaterial, eller om läckaget 
medfört eller riskerar medföra infiltration till omgivande mark, dagvattensystem eller dylikt.

2 Omfattning
Rutinen gäller för de platser i anslutning till Inlandsbanan där det finns tankanläggning för 
spårfordon (Sveg, Östersund och Hoting) samt de platser där tillstånd för mellanlagring av 
slipers finns.  

3 Åtgärd vid större oljeutsläpp
Vid olycka med större utsläpp eller brand och som inte kan omhändertas/släckas med på platsen 
tillgängligt sanerings- brandmaterial, eller om läckaget medfört eller riskerar medföra 
infiltration till omgivande mark, dagvattensystem eller dylikt skall du agera på följande sätt.

3.1 Omedelbar åtgärd
 Stoppa omedelbart ev. tankning
 Stoppa om möjligt läckaget (t ex täta med trasa el. liknande)
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 Begränsa om möjligt spridningen (t ex vallning med snö eller jord eller uppsamlingskärl)
 Strö ut absorberingsmedel för att suga upp så mycket som möjligt av utsläppet

3.1.1 Larma räddningstjänst 112
Du skall vara beredd att kunna ge upplysningar till 112 om:

 Vem som ringer och varifrån
 Olycksplatsens läge
 Vad som har hänt
 Cisternens/fordonstankens storlek
 Vilket ämne som runnit ut eller brinner (ex diesel MK 1)
 Uppskattad mängd som läckt ut
 Uppskattat flöde
 Vart tar läckaget vägen, finns dagvattensystem, avloppsbrunn eller skyddsområde för 

vattentäkt i närheten
 Sprider sig läckaget i marken, infiltreras

3.1.2 Larma inom egen organisation
Larma därefter kontaktperson/personal för tankanläggningen/mellanlagringsplats, om inte 
denne redan är samma person som larmat 112, och tala om vad som hänt. Detta skall göras 
oavsett storleken på utsläppet/branden.

3.1.3 Kontaktpersoner inom IBAB
Olycka vid tankanläggning: 

Kontaktperson Östersund: Martin Axelsson (IBAB:s tankanläggning), tillika föreståndare 
brandfarliga varor
070-670 03 52

Kontaktperson Hoting: Sune Palmqvist (Dalviks Kvarns tankanläggning)
070-396 16 14

Driftplats 070-698 13 65

Kontaktperson Sveg: Mats Westling (Dalviks Kvarns tankanläggning)
070-396 16 08

Driftplats 070-396 16 13

Personal där tankanläggningen är belägen larmar därefter:

Säkerhetschef IBAB: Eva Widegren
Telefon: 073-028 02 74

Miljösamordnare IBAB: Anette Iversen
Telefon: 070-212 53 99

Olycka vid mellanlagringsplats: 
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Kontaktperson: Björn Söderholm, Banchef IBAB 
Telefon: 070-396 16 11 
 

Vid alla utsläpp som inte kan omhändertas fullständigt av personal på plats skall 
miljömyndigheten vid respektive kommun larmas.

Ägaren till tankanläggningen samt fastighetsägaren skall informeras om det inträffade.

3.1.4 Kontaktuppgifter kommunens miljöenhet

STRÖMSUNDS KOMMUN

Telefon: Vxl. 0670-161 00 (Ord. arbetstid)

SOS Alarm 063-51 01 77 (Övrig tid)

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Telefon: Vxl. 063-14 30 00

HÄRJEDALENS KOMMUN

Telefon: Vxl. 0680-161 00

(Miljö- och bygg) 0680-161 08

GÄLLIVARE KOMMUN 

Telefon: Vxl. 0970- 81 80 00
 

JOKKMOKKS KOMMUN 

Telefon Vxl. 0971-170 00 

3.1.5 Kontaktuppgifter övriga
 TRAFIKVERKET FASTIGHET

Telefon: 0771- 921 921 (Begär Trafikverket Fastighet)

DALVIKS KVARN (Ägare av tankanläggningarna i Sveg respektive Hoting)

Telefon: Vxl. 0243-784 00
0243-784 15 (Bo Jonsson Dalviks Kvarn)

4 Åtgärder vid mindre läckage och spill
Oljespill i mindre omfattning tas omhand inom ramen för ordinarie rutiner för 
omhändertagande av oljespill. Saneringsmaterial för omhändertagande av mindre spill finns vid 
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tankanläggningen, vid tveksamhet fråga personalen. Förbrukat saneringsmaterial skall lämnas 
till sorteringsanläggning som miljöfarligt avfall i väl emballerad, tättslutande och märkt 
förpackning. Större mängder får endast tas om hand av transportfirma med speciellt tillstånd 
mot avlämnande av transportkvitto.

5 Ansvarig
Infrastrukturchef ansvarar för innehållet i detta dokument samt att det implementeras hos 
berörda i verksamheten.


