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1. Planuppgifter och författningsbakgrund 
 
Detta säkerhetsmeddelande har gjorts upp i samarbete mellan Österbottens räddningsverk (räddningsmyndighet) 

och Wibax Tank Ab (verksamhetsutövare). Meddelandet gäller den externa räddningsplanen (räddningsverkets plan 

för en storolycka) och innehåller information om storolycksrisker på Wibax Tank Ab Kaskö, varning av befolkningen, 

säkerhetsåtgärder och instruktioner som ges i en storolycka. Säkerhetsmeddelandet är framlagt på Österbottens 

räddningsverks webbplats www.rppela.fi. Wibax Tank Ab Kaskös externa räddningsplan och säkerhetsmeddelande 

uppdateras på ett regelbundet sätt. 

Den externa räddningsplanen är ett dokument som stöder ledningen av räddningsverksamheten och vars syfte är att 

säkerställa en så effektiv räddningsverksamhet som möjligt vid en storolycka. 

Externa räddningsplanen grundar sig på 48 § i räddningslagen (379/2011) och inrikesministeriets förordning om 

externa räddningsplaner (1286/2019). Vid utarbetande av en extern räddningsplan har tagits i beaktande 

säkerhetsrapport (och utlåtanden om den) och intern räddningsplan som Wibax Tank Ab har gjort i Kaskö. 

 

2. Allmänna uppgifter om området 
 

Rubrik. Information. 

Objektets namn. Wibax Tank Ab Kaskö. 

Adress och kontaktuppgifter. Djuphamn, 64260 Kaskö, koordinater WGS84 N 62° 21.099' E 021° 13.258'. 

Verksamhetsutövaren som ska utarbeta en i Lag om säkerhet vid hantering av farliga 

kemikalier och explosiva varor (390/2005) och Statsrådets förordning om övervakning av 

hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) avsedd säkerhetsrapport: 

Wibax Tank Ab, Speditionsgatan 5, 20200 Åbo tfn 0207 119 700. 

För mer information om Wibax Tank Ab Kaskös verksamhet och kemikalier, kontakta 

Terminal Manager Mika Karlsson tfn 044 540 0053 och HSEQ Manager Raija Säteri tfn 040 

548 1440. 

Kort beskrivning av objektet 

och verksamheten. 

Allmänt 

Wibax Tank Ab hanterar farligt klassificerade kemikalier i Kaskö Djuphamn. Verksamheten 

innehåller mottagning av kemikalier från fartyg till en cistern, lagring i cisternen och 

lastning till tankbil. Verksamheten sker under övervakning av Säkerhets- och 

kemikalieverket (Tukes) och räddningsmyndigheten. Verksamheten har beviljats 

nödvändiga tillstånd och en säkerhetsrapport har gjorts i enlighet med Statsrådets 

förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 

(685/2015). Säkerhetsrapporten finns till påseende för allmänheten på Wibax Tank Ab 

Kaskös terminal. 

Farliga kemikalier 

I tabellen 2. i punkt 3 anges de kemikalier som kan utgöra en risk för personer som rör sig i 

eller i omedelbar närhet av Djuphamnen. Dessutom hanteras andra klassificerade 

kemikalier som inte utgör fara för storolycka. Kemikalieförteckningen finns till påseende 

för allmänheten på Wibax Tank Ab Kaskös terminal. 

Identifiering av farosituationer 

http://www.rppela.fi/
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Detaljerade riskbedömningar har gjorts för att identifiera och bedöma operativa 

farosituationer. Storolycka/risken för storolycka kan orsakas av läckage av en cistern som 

innehåller väteperoxid eller genom uppvärmning av den väteperoxid som lagras. I dessa 

fall bryts väteperoxid ned till vatten och syre. Syret som genereras kan bilda ett moln, och 

en gnista kan antända en deflagration. Omedelbar isolering i alla läckagesituationer är 50 

meter, men räddningsverket förbereder sig för att avspärra ett större område. I praktiken 

innebär detta att man isolerar lagerområdet, dess omgivande trafikleder och 

hamnområdet. 

Beredskap för olyckor 

Verksamhetens säkerhet övervakas och bedöms kontinuerligt genom interna inspektioner 

och besök vid terminalen. Verksamhetens risker förebyggs genom automatisering, proaktiv 

service och underhåll samt genom säkra arbetsrutiner. Utbildning och orientering 

säkerställer att personalen har tillräckliga kunskaper om kemikalierna som hanteras och 

utrustning, bruksanvisningar och möjlighet att agera i nödsituationer. För nödsituationer 

genomförs regelbunden övning både internt och tillsammans med räddningsverket. Vid 

Wibax Tank Ab Kaskös interna räddningsplan har man förberett sig för faror som orsakas 

av kemiska läckor och nedbrytning av väteperoxid. Förutom de tekniska lösningar som 

genomförts vid terminalen förhindras nedbrytningen av väteperoxid genom att ta hand om 

rensningen av området så att inget organiskt material kommer i kontakt med 

väteperoxiden. 

Agerande vid en olycka 

I ett olyckstillfälle börjar verksamhetsutövaren åtgärder enligt sina interna anvisningar. 

Räddningsmyndigheten svarar för räddningsverksamheten och tar kontakt med andra 

behövliga organisationer. Räddningsmyndigheten ansvarar för att varna och instruera 

allmänheten i ett olyckstillfälle. En allmän farosignal och/eller ett varningsmeddelande 

utfärdas i en storolycka eller i en fara för storolycka. 

Extern räddningsplan 

Österbottens räddningsverk har utarbetat en extern räddningsplan som enligt 48 § i 

räddningslag 379/2011 krävs för Wibax Tank Ab:s Kaskö terminal. Detta 

säkerhetsmeddelande i anknytning med extern räddningsplan finns fortlöpande tillgängligt 

i Österbottens räddningsverk och på dess webbplats www.rppela.fi. 

Tabell 1. 

http://www.rppela.fi/
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Bild 1. Utsikt från Wibax Tank Ab Kaskö mot söder. Bild: Österbottens räddningsverk 

 

Bild 2. Utsikt från Wibax Tank Ab Kaskö mot norr och nordväst. Bild: Österbottens räddningsverk 
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Bild 3. Utsikt från Wibax Tank Ab Kaskö mot nordost. Bild: Österbottens räddningsverk 

 

3. Beskrivning av olycksriskerna 
 

Storolycka = betydande utsläpp, brand, explosion eller andra fenomen, som orsakas av okontrollerade situationer i 

samband med driften i en kärnanläggning, i en produktionsanläggning, i en deponi för utvinningsavfall, på en 

bangård eller i ett hamnområde och som medför omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, för miljön eller 

för egendom och där ett eller flera farliga ämnen eller utvinningsavfall ingår. 

Det ämne som är väsentligt för en risk för storolycka i Wibax Tank Ab Kaskös område är väteperoxid, på vilket även 

räddningsmyndighetens skyldighet att upprätta en extern räddningsplan grundar sig. I tabellen 2. nedan beskrivs de 

ämnen och risker för storolyckor som avses i Wibax Tank Ab Kaskös säkerhetsrapport. 

 

Ämne. Olycksscenario. Risker enligt 

olycksscenario. 

Influensområde. 

Skyddsåtgärder. 

1. Väteperoxid H²O², i 

lagercistern 60 % och i 

tankbil 50 %, färglös och 

luktlös vätska, CAS 

7722-84-1. 

Nedbrytning av väteperoxid; 

- läckage eller brand i 

samband med förflyttning 

eller lagring av ämnet, som 

höjer väteperoxidens 

temperatur, 

- en situation som uppstår till 

följd av en brand som sprider 

sig till hamnområdet, som 

höjer väteperoxidens 

temperatur. 

Väteperoxid; 

- kan orsaka brand eller 

explosion; starkt 

oxiderande, 

- är skadligt vid inandning 

och förtäring, 

- orsakar allvarliga 

frätskador på hud och 

ögon, 

- är giftigt för 

vattenlevande organismer, 

Verksamhetsutövaren och 

räddningsmyndigheten bedömer att 

påverkan av en eventuell olycka 

lämnas lokalt och till ett begränsat 

område. Omedelbar isolering är 50 

meter mot varje håll från olycksplats 

men räddningsverket förbereder sig 

för att avspärra ett större område, 

bild 4. 

Man avlägsnar sig från det farliga 

området, söker skydd inomhus och 
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- enligt gällande kriterier 

klassas inte som 

miljöfarligt. 

stoppar/förbjuder all trafik nära 

olycksplats. 

2. Natriumhydroxid (lut) 

NaOH, 50 %, färglös och 

luktlös vätska, CAS 

1310-73-2. 

Läckage eller brand i 

samband med förflyttning 

eller lagring av ämnet, eller 

en situation som uppstår till 

följd av en brand som sprider 

sig till hamnområdet, som 

höjer natriumhydroxidens 

temperatur. 

Natriumhydroxid; 

- det och dess 

vattenlösningar är inte 

brandfarliga och 

upprätthåller inte en 

förbränning 

(natriumhydroxid kan dock 

reagera med många ämnen 

varvid så pass mycket 

värme frigörs att 

brännbara material 

antänds, natriumhydroxid 

kan vid reaktion med 

metaller frigöra brännbar 

vätgas), 

- orsakar allvarliga 

frätskador på hud och 

ögon, 

- är skadligt för 

vattenlevande organismer, 

- enligt gällande kriterier 

klassas inte som 

miljöfarligt. 

Verksamhetsutövaren och 

räddningsmyndigheten bedömer att 

påverkan av en eventuell olycka 

lämnas lokalt och till ett begränsat 

område. Omedelbar isolering är 50 

meter mot varje håll från olycksplats 

men räddningsverket förbereder sig 

för att avspärra ett större område, 

bild 4. 

 

Man avlägsnar sig från det farliga 

området, söker skydd inomhus och 

stoppar/förbjuder all trafik nära 

olycksplats. 

Tabell 2. 

 

 

Bild 4. Wibax Tank Ab i Kaskö hamnområde samt 50 meters och 300 meters avspärrningsgränsen från det förmodad 

olycksplats. Bild: Österbottens räddningsverk 
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4. Räddningsverksamhet 
 

Räddningsverksamheten består av brådskande uppgifter som syftar till att rädda och skydda människor, egendom 

och miljön när en olycka är överhängande eller inträffar samt att begränsa de skador som olyckan orsakar och lindra 

följderna av olyckan (Räddningslag 379/2011 2 §). 

 

4.1 Myndighetsverksamhet och räddningsorganisationen på 

objektet 

 

Den externa räddningsplanen innehåller handlingsplaner för en storolycka på objektet. Handlingsplanerna fastställer 

de resurser som krävs i en storolycka, de viktigaste uppgifterna samt organisations- och kommunikationsscheman 

enligt de planerade resurserna. De verkliga resurserna och uppgifterna bestäms alltid olycksvis. 

Tabellen 3. nedan visar riktgivande uppgiftsfördelningen mellan räddningsverket och andra 

myndigheter/organisationer i en storolycka vid Wibax Tank Ab Kaskö. 

 

Myndighet/organisation. Uppgifter. 

Räddningsverket. Allmän ledning av olyckssituation, varning av befolkningen och 

ledning av utrymnings-/evakueringsåtgärder, 

räddningsverksamhet och avspärrande av farliga områden, 

undsättning i olycksutredningen. 

Akutvårdstjänst. Ledning av akutvårdstjänsten, akutvård och transport av skadade. 

Polisen. Avspärrande utanför farliga områden på land, trafikdirigering, 

varning av människor, utrymnings-/evakueringsåtgärder, allmän 

ordning och säkerhet, utredning. 

Wibax Tank Ab:s expert- och räddningspersonal. Inleda räddningsinsatser, vilka det kan göra på eget initiativ, stöd 

samt handledning för räddningsinsatser, sakkunnigverksamhet. 

Kaskö hamn Ab och Transport- och 

kommunikationsverket Traficom. 

Verksamhet som påverkar hamnområde och fartyg. 

Kommuner. Organisationer enligt kommunernas beredskapsplanering, 

beredskap för de åtgärder situationen kräver. 

NTM-centralen i Södra-Österbotten, Finlands 

miljöcentral, Meteorologiska institutet. 

Sakkunnighjälp, utvärdera och förutse miljöskador och – risker, 

oljebekämpningshjälp, väderinformation. 

Fintraffic, Trafikledning. Verksamhet som påverkar järnvägstrafik. 

Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten och Tull. Stöd åt andra myndigheter, vilket innebär deltagandet i 

räddningsverksamhet genom att ge för användning sådan 

utrustning, sådana personalresurser och sådana 

sakkunnigtjänster som behövs vid räddningsverksamhet. 

Olycksutredningscentralen. Utredning av olyckan. 

Säkerhets- och kemikalieverket. Mottagning av olycksanmälningar. 



9 
 

Inrikesministeriet och Regionförvaltningsverket i Västra 

och Inre Finland. 

Informerar statens ledning av olyckor. 

Tabell 3. 

 

 4.2 Varning av befolkningen 

 

Räddningsledaren (räddningsmyndighet) ansvarar för varningen av befolkningen och informationen om olyckan. Om 

läget kräver att befolkningen ska varnas, ges en allmän farosignal och/eller utarbetas ett varningsmeddelande. 

Varningsmeddelandet uppmanar befolkningen att lämna det farliga området och innehåller anvisningar om skydd 

inomhus eller utrymning (en snabb förflyttning av från det farliga området)/evakuering. Varningsmeddelandet ges ut 

i lokala medier på båda de inhemska språken. 

Larmanordning för varning av befolkningen 

I det farliga området och i närheten av det finns larmanordningar för varning av befolkningen för att ge en allmän 

farosignal i området. Larmanordningarna för varning av befolkningen är placerade i Kaskö, Kristinestad och Närpes. 

Österbottens räddningsverk har även tre mobila larmanordningar för varning av befolkningen. 

Allmän farosignal 

 

 en minut lång ljudsignal som stiger (längd 7 sekunder) och sjunker (längd 7 sekunder) eller 

 varning som meddelas av en myndighet. 

Signalen faran över 

 

 signalen faran över är en jämn ljudsignal på en minut och den anger att hotet eller faran är över. 

Provsignal 

 

 provsignal är ett jämnt ljud som varar i 7 sekunder som testas den första vardagsmåndagen i varje månad kl. 

12.00. 

Gör så här när du har hört den allmänna farosignalen 

1. Gå inomhus och stanna där. 

2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar. 

3. Sätt på radion och vänta lugnt på anvisningar. 

4. Undvik att använda telefon så att telefonnätet inte ska bli överbelastat. 

5. Lämna endast området på uppmaning av myndigheterna, annars kan du bli utsatt för fara på vägen. 
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4.3 Skyddsåtgärder 

 

Innan räddningsverket kommer fram till objektet, vidtas skyddsåtgärderna i det farliga området enligt 

verksamhetsutövarens interna anvisningar. Räddningsledaren beslutar om skydd inomhus eller om en eventuell 

utrymning/evakuering. När väteperoxid bryts ner, genereras vatten och syre. Syrgasmolnet kan driva i väg från 

Wibax Tank Ab Kaskös lager och kan antändas ifall det kommer i kontakt med en gnista. Av den orsaken måste all 

trafik stoppas och förbjudas nära olycksplats. 

Primära åtgärder i ett olyckstillfälle vid Wibax Tank Ab Kaskö är att avlägsna sig från det farliga området, söka skydd 

inomhus samt stoppa och förbjuda all trafik nära olycksplats. Vid behov genomförs på order av räddningsledaren en 

utrymning/evakuering. 

Instruktion av skyddsåtgärder kan ske till exempel på följande sätt: 

 befolkningen vid objektet/i olycksplatsens närområde varnas till en början muntligt, 

 utomhushögtalare på fordon och Österbottens räddningsverks mobila larmanordningar för varning av 

befolkningen kan användas för att varna och instruera befolkningen, 

 det publiceras ett varningsmeddelande med order om skydd inomhus eller anvisningar om 

utrymning/evakuering (sätt på radion), 

 i Kaskö ges en allmän farosignal, 

 skyddsåtgärders anvisningar kan kompletteras med meddelanden på den lokala radion och Österbottens 

räddningsverks webbplats www.rppela.fi, 

 för dem som evakueras ordnas en tillfällig förläggning och transporter till förläggningen, 

 en förläggning kan vara en tillräckligt stor lokal i ett säkert område, till exempel en skolbyggnad/idrottslokal 

där ett behövligt underhåll ordnas med hänsyn till situationens längd. 

 

Tilläggsinformation här https://pelastustoimi.fi/sv/hem-och-vardag/nodsituation/farosignal. 

http://www.rppela.fi/
https://pelastustoimi.fi/sv/hem-och-vardag/nodsituation/farosignal

