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1 Syfte 
Skapa en effektiv hantering vid olycka med större utsläpp, eller brand, som inte kan 
omhändertas/släckas med tillgängligt sanerings - brandmaterial som finns på plats, och/eller om 
läckaget medfört eller riskerar medföra infiltration till omgivande mark, dagvattensystem eller 
dylikt.  

2 Omfattning 
Rutinen omfattar hela inlandsbanans sträckning.  

3 Åtgärd vid större utsläpp eller brand 
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 ska du agera på följande sätt. 
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Figur 1: Illustration av arbetsgång vid olycka  

3.1 Omedelbar åtgärd 
✓ Stoppa omedelbart ev. tankning 
✓ Stoppa om möjligt läckaget (t ex täta med trasa el. liknande) 
✓ 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 

3.2 Larma  

3.2.1 112 
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 

3.2.2 Ansvarig 
✓ Larma därefter Inlandsbanan och tala om vad som hänt.  
✓ Vid olycka kopplat till tankstationer i Sveg eller Hoting ska även Dalviks Kvarn, som äger 

tankstationerna, larmas. Kontakt skall tas oavsett storleken på utsläppet/branden.  
 

 

Kontaktuppgifter 

Händelseområde Kontakt  Kontorstid Övrig tid 
Infrastrukturen  Inlandsbanan AB Växel 

063 -19 31 00 
 

Inlandsbanas beredskap 
070-455 69 55 

Tankstation 
Östersund  

Inlandsbanan AB Växel 
063 -19 31 00 
 

Inlandsbanas beredskap 
070-455 69 55 

Tankstation Mora Inlandsbanan AB Växel 
063 -19 31 00 
 

Inlandsbanas beredskap 
070-455 69 55 

Tankstation 
Arvidsjaur 

Inlandsbanan AB  Växel 
063 -19 31 00 
 

Inlandsbanas beredskap 
070-455 69 55 

Tankstation Sveg Dalviks Kvarn Växel 
0243-784 00 
 

Jour 
0243–78422 
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Tankstation Hoting  Dalviks Kvarn Växel 
0243-784 00 
 

Jour 
0243–78422 

Mellanlagringsplast  Inlandsbanan AB  Växel 
063 -19 31 00 
 

Inlandsbanas beredskap 
070-455 69 55 

 

3.3 Larma kommunens miljöenhet/tillsynsmyndighet 
Vid miljöolyckor och alla utsläpp som inte kan omhändertas fullständigt av personal på plats ska 
miljöavdelningen vid respektive kommun larmas.  

 

4 Åtgärder vid mindre läckage och spill 
Oljespill i mindre omfattning tas omhand inom ramen för ordinarie hantering. 
Saneringsmaterial för omhändertagande av mindre spill finns vid tankanläggningen, vid 
tveksamhet kontakta inlandsbanan, se kontaktuppgifter. 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.  


