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SAMMANFATTNING 

Aerosol Scandinavia AB avser att etablera verksamhet i Drakabygget, norr om Örkelljunga. 
Företaget är Nordens största aerosoltillverkare med en produktionskapacitet av 50 miljoner 
enheter per år. 

Den nya anläggningen är planerad till ett glesbefolkat område utmed riksväg 24. I 
anläggningen kommer man att förpacka kemiska produkter i både icke trycksatta 
förpackningar samt i trycksatta förpackningar, aerosoler.  

Verksamheten innebär hantering av brandfarlig vara i form av både vätskor och gaser. 
Hanteringen innebär viss risk för brand och explosion med möjliga konsekvenser för personal, 
tredje man och miljö. Med hänsyn till planerad hantering kommer anläggningen att klassas 
som farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor samt omfattas av den lägre 
kravnivån enligt Sevesolagstiftningen.  Den planerade verksamheten kräver också tillstånd 
enligt Miljöbalken.  

Med anledning av möjliga risker vid den planerade verksamheten görs denna riskanalys. 
Riskanalysen är utformad för att uppfylla kraven avseende riskutredning i både Lagen om 
skydd mot olyckor och Sevesolagstiftningen samt utgör även underlag vid ansökan om 
miljötillstånd. 

I analysen har en inventering gjorts av möjliga risker med konsekvens för personal, tredje man 
och miljö. En övergripande analys av identifierade risker har gjorts. Analysen visar att flertalet 
av de studerade scenarierna innebär låg risk, vilket innebär att de inte bedöms medföra behov 
av åtgärder. Ett antal scenarier har dock identifierats kunna innebära hög risk. För dessa har en 
fördjupad analys gjorts. Den fördjupade analysen har även omfattat scenarier med möjlig 
påverkan mot tredjeman eller miljö. Utifrån den fördjupade analysen har följande scenarier 
ansetts vara dimensionerande när det gäller behov av åtgärder: 

 Gasmolnsexplosion vid lossning 

 Brand i färdigvarulagret 

 Utsläpp av brandgas till luft 

 Utsläpp av kontaminerat släckvatten 

Med hänsyn till dessa scenarier har ett antal åtgärder föreslagits som både innebär att 
sannolikheten och/eller konsekvensen för händelserna reduceras. Åtgärderna innebär även 
förslag på komplettering av den kommunala beredskapen samt underlag till kommande 
arbeten med riskutredning brandfarlig vara samt brandprojektering. 

Utifrån genomförd analys bedöms den studerade verksamheten kunna placeras i studerat läge 
utan att personal, tredjeman eller miljö utsätts för oacceptabla risker.  

Eftersom anläggningen inte är uppförd behöver en översyn av analysen göras i samband med 
projekteringen. Om det slutgiltiga utförandet av anläggningen skiljer sig betydande från 
riskanalysen behöver analysen uppdateras utifrån det aktuella utförandet. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Aerosol Scandinavia AB avser att etablera verksamhet i Drakabygget, norr om Örkelljunga. 
Båda platserna ligger i Skåne. Företaget är Nordens största aerosoltillverkare med en 
produktionskapacitet av 50 miljoner enheter per år. 

Den nya anläggningen är planerad till ett glesbefolkat område utmed riksväg 24. I 
anläggningen kommer man att förpacka kemiska produkter i både icke trycksatta 
förpackningar samt i trycksatta förpackningar, aerosoler.  

Anläggningen kommer bli klassad som farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor 
samt omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen.  Detta innebär att 
verksamheten regelbundet ska analysera sina risker. Med anledning av detta har 
Brandskyddslaget fått i uppgift att genomföra en utredning av verksamhetens risker. Den 
planerade verksamheten kräver tillstånd enligt Miljöbalken och rapporten kommer även att 
utgöra underlag för tillståndsansökan. 

1.2 SYFTE 
Syftet med riskanalysen är att  

- utreda vilka risker verksamheten kan innebära avseende akuta konsekvenser för liv 
och hälsa samt översiktligt utreda vilka risker som kan påverka miljön  

- ge förslag på hur risker ska hanteras så att en tillfredställande säkerhet uppnås 
- utreda och föreslå vilka åtgärder verksamheten behöver vidta för att komplettera den 

kommunala beredskapen avseende räddningsinsats 

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 
Riskanalysen omfattar Aerosol Scandinavia AB:s planerade verksamhet i Drakabygget, 
Örkelljunga. 

Denna analys avser att uppfylla de krav som ställs på verksamheten med avseende på 
riskanalyser utifrån krav enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lag om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagstiftningen.  

Hanteringen av brandfarlig vara inom anläggningen omfattas av Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor och förutsätts uppfylla de krav på hanteringen som ställa utifrån den 
lagstiftningen. Någon särskild studie i denna hantering avseende avstånd, uppkomst av 
explosiv atmosfär m m har inte gjorts. En sådan utredning görs när projekteringen av 
anläggningen påbörjas. 

Analysen omfattar i huvudsak plötsliga och oväntade olyckor med akuta konsekvenser för liv 
och hälsa hos människor som vistas i eller i närheten av verksamheten, dvs. risker för anställda 
respektive för tredjeman. I analysen tas inte hänsyn till långsiktiga effekter av hälsofarliga 
ämnen eller buller. Viss direkt miljöpåverkan kommer dock att studeras översiktligt. 

Bedömning av risknivå sker i ett första skede genom att kvalitativt bedöma sannolikhet 
respektive konsekvens för samtliga identifierade skadehändelser. För skadehändelser där 
risknivån bedöms som hög görs en kvantitativ riskanalys. 

Då analysen görs i ett skede då verksamheten inte flyttat till platsen utgår analysen från att 
motsvarande säkerhetsnivå som för anläggningen i Vallentuna blir aktuell. I ett senare skede av 
projekteringen behöver analysen därför stämmas av mot faktiskt utformning av anläggingen 
för att säkerställa att rätt förutsättningar använts. 
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1.4 UNDERLAG 
Analysen utgår från information inhämtad vid platsbesök 23 mars 2016 vid företagets 
verksamhet i Vallentuna, platsbesök i Drakabygget 11 maj 2016 samt underlag och information 
erhållen från verksamheten. Möten har även hållits med Storstockholms brandförsvar samt 
Räddningstjänsten Skåne nordväst. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har fått möjlighet att yttra sig över analysens upplägg samt 
val av dimensionerande scenarier. 

Övrigt underlag som använts hänvisas till löpande samt finns samlat i avsnitt 15 – Referenser. 

1.5 ANSVAR 
Aerosol Scandinavia har gett uppdrag åt Brandskyddslaget AB att i samverkan med 
verksamheten utföra en riskanalys för företagets planerade anläggning inom fastigheten 
Attarp 9:3, Drakabygget, Örkelljunga. Uppdragsledare och utförare hos Brandskyddslaget har 
varit Rosie Kvål och Pierre Wahlqvist. Aerosol Scandinavias kontaktperson har varit Josefine 
Sjöblom. 

Riskanalysen ska uppdateras vart femte år eller vid större förändringar inom verksamheten. 

Platschefen är den som inom verksamheten ansvarar för att riskanalysen är uppdaterad och 
implementerad. 

1.6 EGENKONTROLL OCH INTERNKONTROLL 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar 
som gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll).  

Egenkontroll har genomförts löpande av handläggaren. 

Datum Version  Egenkontroll Internkontroll  

2016-05-31 Granskningshandling RKL/PWT, 160531 Lisa Smas, 160531 

2016-06-23 Slutgiltig handling RKL/PWT, 160623 - 

2016-07-22 Slutgiltig handling, ver 2 RKL/PWT, 160722 - 

2016-08-17 Slutgiltig handling, ver 3 RKL, 160817 - 

1.7 REVIDERINGAR 
Denna version av handlingen har reviderats i förhållande till föregående version. 
Revideringarna omfattar främst ändringar av redaktionell karaktär och är inte markerade.  

1.8 TIDIGARE ARBETE 
Brandskyddslaget genomförde 2006 en omfattande riskanalys av anläggningen i Vallentuna. 
Analysen har senare används för att utveckla verksamheten så att identifierade risker beaktas i 
planeringen och skyddsåtgärder har vidtagits. Parallellt med riskanalys för anläggningen i 
Drakabygget sker en uppdatering av analysen för anläggningen i Vallentuna. 
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2 LAGAR OCH RIKTLINJER 

2.1 ALLMÄNT 
Ett flertal olika lagar reglerar hur risk- och säkerhetsfrågor ska hanteras, såväl vid planering av 
en byggnads lokalisering som vid den dagliga driften i en verksamhet. Nedan presenteras ett 
urval av de lagar som berör den verksamhet som bedrivs av Aerosol Scandinavia AB. 

2.2 LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor reglerar olika verksamheters ansvar för att upprätthålla 

ett tillfredsställande skydd mot olyckor. Denna betonar bland annat vikten av att bedriva ett 

systematiskt brandskyddsarbete och på så sätt kontinuerligt arbeta med verksamhetens risker.  
Lagen ställer även i kap 2:4 särskilda krav på s.k. ”farliga verksamheter”. Sådana verksamheter 
är ålagda att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap och i övrigt vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor. De är också skyldiga att analysera olycksrisker 
och påverkan på närområdet. Vid utsläpp av giftiga eller farliga ämnen samt om det föreligger 
överhängande fara för en olycka är verksamhetsutövaren skyldig att underrätta länsstyrelsen, 
polismyndigheten samt kommunen. Aerosol Scandinavias planerade verksamhet i Drakabygget 
kommer att klassas som farlig verksamhet och berörs därmed av dessa krav.  

Syftet med Lagen om skydd mot olyckor är att tillse att alla människor har ett likvärdigt och 
tillfredsställande skydd mot olyckor samt att kunna hindra eller begränsa allvarliga skador på 
människor eller miljö vid en olycka. 

2.3 SEVESOLAGSTIFTNINGEN 
För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö 
har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.  

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) 
förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd 
mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900). 

Sevesolagstiftningen ålägger verksamheter med hantering av vissa mängder farliga ämnen att 
bland annat identifiera och analysera de olycksrisker som föreligger och presentera detta i en 
säkerhetsrapport eller i ett handlingsprogram. Verksamheterna ska även vidta åtgärder för att 
förebygga och begränsa möjliga olyckshändelser. 

Aerosol Scandinavias anläggning i Drakabygget kommer att omfattas av den lägre kravnivån, 
vilket bland annat innebär att de ska utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till 
Länsstyrelsen samt ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgängligt via 
kommunens hemsida. 

Syftet med Sevesolagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor samt att begränsa 
följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön.  

2.4 ÖVRIG LAGSTIFTNING 

Utöver ovanstående lagar finns ytterligare lagstiftning som reglerar verksamheters skydds- och 

riskhanteringsarbete där ett par av dessa kortfattat beskrivs nedan. 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på en 

arbetsplats. Detaljregler finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling och finns för exempelvis 

risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen och maskiner.  
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Lagstiftning som huvudsakligen berör nyetablering av bebyggelse nära riskkällor är bland annat 

Plan- och bygglagen (2010:900). Lagen innebär att ny bebyggelse ska lokaliseras till mark som 

är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyg-

gelse skall utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor. 

Översiktsplanen skall redovisa riskfaktorer och i detaljplaner ska vid behov en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på bland annat hälsa.  

2.5 HANTERING AV BRANDFARLIG VARA 
För att uppfylla Lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) finns 
föreskrifter upprättade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vilka skall 
följas vid hantering av brandfarliga vätskor och gaser. Till föreskrifterna har det upprättats 
allmänna råd, vilka omfattar rekommendationer för utförande m.m. som normalt innebär att 
kraven enligt föreskrifterna uppfylls. Föreskrifterna reglerar bland annat behov av tillstånd, 
klassningsområden, krav på brandavskiljning etc. 

Följande föreskrifter ska följas vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor: 

 SÄIFS 1998:7 om brandfarlig gas i lös behållare /1/ 

 SRVFS 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor 
/2/ 

 SÄIFS 2000:2, föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor och allmänna råd till 
föreskrifter/3/ 

 MSBFS 2013:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd 
till hantering av brandfarliga gaser och vätskor /4/ 

 SÄIFS 2000:4, föreskrifter om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för 
brandfarlig gas /5/. 

 Övriga föreskrifter för cisterner som behandlar t.ex. krav på utformning och 
besiktningskrav. 

I samband med tillståndsansökan för brandfarlig vara för hanteringen vid anläggningen 
kommer en riskutredning göras utifrån ovanstående föreskrifter och Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor. Detta sker dock i ett senare skede när Aerosol Scandinavia vet om de får 
tillstånd att bedriva verksamhet enligt Miljöbalken. 
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3 RISKANALYSMETODIK 

3.1 ALLMÄNT 
Riskanalysen är uppdelad i flera delar som innebär att risker i verksamheten identifieras, 
bedöms översiktligt samt fördjupas för scenarier som bedöms kunna innebära allvarliga 
konsekvenser för människa eller miljö. 

3.2 RISKINVENTERING 
En inventering av riskkällor i verksamheten genomförs som ett första steg i denna riskanalys. 
En noggrann identifiering av tänkbara riskkällor utgör grunden för fortsatt analys. För att 
kunna hantera riskerna på ett medvetet sätt är det viktigt att samtliga riskkällor som kan 
påverka säkerheten identifieras. Ett brett spektrum av risker kan påverka säkerheten för 
personer i eller i anslutning till verksamheten. I detta fall begränsas dock inventeringen till att 
omfatta endast riskkällor som kan orsaka plötsliga och oväntade händelser med akuta 
konsekvenser för liv och hälsa hos människor som vistas i eller i närheten av verksamheten. 
Inventering omfattar även händelser med möjlig akut miljöpåverkan. 

3.3 GROVANALYS AV IDENTIFIERADE RISKER 
Utifrån genomförd inventering görs en uppställning av möjliga olyckshändelser. För respektive 
händelse görs en kvalitativ bedömning av sannolikheten för att händelsen ska inträffa och 
konsekvensen av händelsen. Bedömningen baseras på erfarenhet från tidigare projekt samt 
specifika platsegenskaper som gäller för det aktuella projektet. Respektive olyckshändelse 
bedöms dels utifrån risken för de som vistas i verksamheten, dvs. anställda, och dels för de 
som vistas i närheten av verksamheten, dvs. tredjeman. Anledningen till att bedömningen 
delas upp är att det generellt accepteras att människor med direkt koppling till verksamheten 
utsätts för högre risker än de som inte har någon koppling till verksamheten. 

För bedömning av risker för personer i verksamheten samt miljö används följande nivåer på 
sannolikhet (frekvens) och konsekvens vilka är hämtade från Kemikontorets skrift 
”Riskhantering 3” /6/: 

Tabell 3.1 Konsekvensklasser för anställda och miljö. 

Konsekvens-
klass 

Beskrivning Omfattning – konsekvens på människor Omfattning – konsekvens på 
miljö 

1 Små Övergående lindriga obehag Ingen sanering. Liten utbredning. 

2 Lindriga Varaktiga obehag, enstaka skadade Enkel sanering. Liten utbredning. 

3 Medel Svåra obehag, enstaka skadade Enkel sanering. Stor utbredning. 

4 Stora Enstaka förolyckade, flera svårt skadade Svår sanering. Liten utbredning. 

5 Katastrofala Flera förolyckade, större antal svårt skadade Svår sanering. Stor utbredning. 
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Tabell 3.2 Sannolikhetsklasser för anställda och miljö. 

Sannolikhets-
klass 

Beskrivning Omfattning 

1 Osannolik Mindre än en gång per 1000 år 

2 Liten sannolikhet En gång per 100-1000 år 

3 Sannolik En gång per 10-100 år 

4 Stor sannolikhet En gång per 1-10 år 

5 Mycket stor sannolikhet Mer än en gång per år 

 

När det gäller påverkan mot tredjeman görs ingen bedömning av de olika scenariernas 
frekvens eller konsekvens. För respektive händelse görs enbart en bedömning av om 
händelsen kan innebära påverkan mot tredjeman eller inte. Bedömd konsekvens markeras 
med ”ja” och ingen konsekvens markeras med ”-” i scenariolistan i bilaga 1. 

Om det föreligger risk för påverkan mot tredjeman görs en fördjupad analys av de aktuella 
scenarierna. 

3.4 FÖRDJUPAD ANALYS 
Utifrån den inledande grovanalysen identifieras de scenarier som kan innebära hög risk. Dessa 
kommer att analyseras vidare. De olika fördjupade analyserna genomförs på olika sätt 
beroende på scenariots art och möjlig konsekvens inom och utom verksamheten. De 
fördjupade analyserna kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Den fördjupade analysen 
omfattar även de scenarier som riskerar att påverka tredje man. 

3.5 RIKTLINJER FÖR RISKACCEPTANS 

3.5.1 Allmänt  
Några nationella riktlinjer för hur riskhänsyn för verksamheter som hanterar kemikalier och 
andra farliga ämnen ska hanteras eller vilka risker som kan accepteras finns inte. Det finns 
däremot generella rekommendationer om avstånd mellan verksamheter med storskalig 
kemikaliehantering på nationell nivå samt rekommendationer om skyddsavstånd mellan ny 
bebyggelse och farliga verksamheter, även med småskalig hantering, på lokal nivå (se avsnitt 
3.5.2).  

Det är även skillnad i riskacceptans beroende på om det är personer inom den riskfyllda 
verksamheten (personal) som påverkas eller om det är personer utan anknytning till 
verksamheten (tredjeman) som avses. Detta eftersom personal inom verksamheten bedöms 
ha förståelse för de risker som verksamheten innebär samt ska ha relevant utbildning i hur 
risker kan undvikas och nödsituationer hanteras.  

3.5.2 Riktlinjer för fysisk planering (tredje man) 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisar i sin rapport Samhällsplanering och 
riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering /7/ generella riktlinjer för 
riskhanteringsavstånd mellan verksamheter med storskalig kemikaliehantering och 
bebyggelse. Avstånden redovisar det avstånd mellan verksamhet och bebyggelse som bör 
användas som riktlinje i den fysiska planeringen. Vid hantering av 5 ton brännbar gas 
(exempelvis gasol) rekommenderas ett avstånd på 100-250 meter. Vid den aktuella 
anläggningen kommer maximal cisternvolym uppgå till 110 m3 (butan/propan + DME). 
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Länsstyrelserna i Skånes län, Stockholms län och Västra Götalands län har tillsammans arbetat 
fram en riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods /8/. Riskpolicyn 
innebär att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 
meter från en transportled för farligt gods. Vidare har Göteborgs Stad, Stockholms respektive 
Skåne län gett ut egna riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen.  

Länsstyrelsen i Skånes län hänvisar till i den rapport de gav ut 2007, ”Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen – Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods” /9/. Riktlinjerna är utformade som tre olika vägledningar och baseras på beräkningar av 
individ- och samhällsrisk längs transportleder och studier av andra rekommendationer. 
Riktlinjerna är ett uttryck för ”god planering” och innebär i de fall avstånd ges att inga åtgärder 
behöver vidtas i områden på längre avstånd. De olika vägledningarna innebär följande: 

Vägledning 1: Riskhänsyn tas genom att tillämpa skyddsavstånd. Vilka skyddsavstånd som 
föreslås för olika typer av verksamheter anges i figur 3.1. Avståndet räknas från yttre räl till 
plangräns där markanvändning tillåts. 

Vägledning 2: Den föreslagna användningen uppfyller inte de skyddsavstånd som anges i 
vägledning 1 men åtgärder eller platsens unika förutsättningar medger att avsteg från de 
rekommenderade avstånden kan godtas. Avstegen ska analyseras med hjälp av en 
deterministisk riskanalys som visar att det risktillskott som avsteget tillför elimineras med 
hänsyn till de aktuella förhållandena. 

Vägledning 3: Avsteg görs från rekommenderade skyddsavstånd och platsens utformning 
innebär att vägledning 2 inte direkt kan tillämpas. I detta fall ska risknivåerna i detalj beräknas 
för både avseende samhällsrisk och individrisk som ska hamna på en tolerabel nivå.  

 

Figur 3.1. Rekommenderade skyddsavstånd till transportled med farligt gods samt järnväg, Skåne län 
/9/. 
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3.5.3 Riktlinjer för verksamheter (personal, egendom och miljö)  
För verksamheter med industriell kemikaliehantering har Kemikontoret tagit fram en 
vägledning för riskhantering /6/. I figur 3.2 redovisas Kemikontorets exempel på en riskmatris 
med nivåer på frekvens och konsekvens som kan användas för bedömning av riskens storlek 
inom verksamheten.  

 

Figur 3.2. Riskmatris Kemikontoret. 

 

Värderingen av risker utgår från tre nivåer: låg risk, mellanrisk och hög risk.  

Låg risk innebär att risken bedöms vara osannolik eller medföra så begränsade konsekvenser 
att den bör kunna accepteras utan behov av vidare utredning och/eller åtgärder. Mellanrisk 
innebär att risken varken bedöms vara låg eller hög och att man bör sträva efter att sänka den 
så långt det är möjligt och rimligt. Hög risk innebär att risken bedöms vara hög och inte 
acceptabel. Vidare utredningar eller säkerhetshöjande åtgärder är nödvändiga. 

I den fortsatta analysen kommer begreppen låg, mellan och hög risk att användas. 

3.5.4 Slutsats riskacceptans 
Redovisningen i ovanstående kapitel visar att det inte finns några kvantitativa kriterier för 
riskacceptans som visar vad en accepterad risk inom verksamheten innebär. Bedömningen av 
huruvida risker kan accepteras eller ej kommer därför i den fördjupade analysen baseras 
huvudsakligen på kvalitativa resonemang. 
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4 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 

4.1 ALLMÄNT 
Inom den fastighet dit Aerosol Scandinavia planerar att flytta sin verksamhet från Eket finns 
befintliga kontors- och lagerbyggnader vilka lämpar sig för ändamålet. Byggnaderna omfattar 
357 m2 kontorslokaler, 438 m2 tidigare utställningslokaler och 3 885 m2 lagerlokaler. 
Fastighetens totala yta uppgår till 28 063 m2. På baksidan av byggnaderna, ovanför en brant 
slänt, finns en stor hårdgjord, öppen yta mot ett skogsparti. 

Inför en etablering av verksamheten i Drakabygget kommer en rad anpassningar av lokalerna 
att genomföras, i huvudsak invändigt (se figur 4.1 och 4.2). Utvändigt ingår i planerna en 
eventuell utbyggnad av lokalerna i västlig riktning i direkt anslutning till nuvarande lokaler. För 
att skapa en intagsport på byggnadernas norra sida direkt mot uppställningsplanen utreds 
möjligheten att bygga en bro mellan uppställningsplanen och byggnaden. På 
uppställningsplanen kommer även en invallad, tät yta under skärmtak att iordningsställas för 
lagring av kemikalier och farligt avfall i lösa behållare. I övrigt kommer verksamheten att 
rymmas i befintliga lokaler. Cisterner för lagerhållning av brandfarliga vätskor och drivgas 
kommer att placeras på den stora öppna ytan bakom byggnaderna.   

Aerosol Scandinavia AB har påbörjat ansökan om nytt tillstånd för verksamheten enligt 
miljöbalken. Det nya tillståndet kommer preliminärt att avse tillverkning av maximalt 5 000 ton 
kemiska produkter inklusive aerosoler per år. 

Inledningsvis uppskattas den planerade verksamheten i Drakabygget att vara arbetsplats för 
ca 30-35 personer.  

Produktionen planeras att i stor utsträckning bestå av fyllning av aerosoler i fyra fristående 
produktionslinjer. Ovanför lokalen med produktionslinjerna planeras ett blandningsrum där 
vätskan som behållarna ska fyllas med blandas. På övre plan planeras även ett kemikalielager.  

Två färdigvarulager planeras, varav det minsta (se figur 4.1) är för icke brandfarliga produkter. 

Den preliminära dispositionen av lokalerna visas i figur 4.1 nedan. 

 

Figur 4.1. Planerad utformning av lokalens bottenvåning. 
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Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser är planerade till gårdsplanen som idag är en stor 
hårdgjord yta bakom byggnaden. Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser ska förvaras i 
skilda cisterngrupperingar samt i ett kemikalielager för förvaring av lösa behållare med 
brandfarlig vätska. Exakta mängder brandfarlig vara som verksamheten avser att hantera är 
idag inte kända varför placeringar och skyddsavstånd förutsätts anpassas utifrån förvarad 
mängd och gällande föreskrifter. Se figur 4.2 för de två förslagen på placering av brandfarlig 
vara utomhus. 

 

 

Figur 4.2. Förslag på placering av cisterner och fatlager med brandfarliga varor utomhus. 
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4.2 TILLVERKNINGSPROCESSEN 
Tillverkningen av aerosoler är till övervägande del automatiserad i slutna system, en 
schematisk skiss över hur processen går till presenteras i figur 4.3.  

 
A - Aerosolburken fylls med koncentrat.  

B - En ventil monteras på aerosolburken och krymps.  

C - Drivgasen pressas in i aerosolburken genom ventilen. 
      Drivgasen (ej freon) är i vätskeform.  

D - Sedan monteras munstycke, lock och etikett.  

E - Aerosolburkarna packas sedan i kartong/tråg.  

Figur 4.3. Schematisk bild över fyllning av aerosolflaskor. 

Aerosol Scandinavia har ingen egen kemikalietillverkning utan blandar enbart inköpta eller 
kunders kemikalier/kemikalieblandningar till färdiga produkter.  

Blandning sker i speciella lockförsedda blandningskärl med inbyggd processventilation. Efter 
fyllning i någon av de fyra fyllnadsmaskinerna tillsätts drivgas och burkarna genomgår 
läckagekontroll.  

Drivgaserna utgörs huvudsakligen av propan/butan (gasol) och DME.  

Drivgas och lösningsmedel förvaras i slutna cisterner utomhus. Egna och kunders kemikalier 
hanteras i fat, IBC-behållare, säckar m m före blandning. Lösningsmedel används i produkterna 
samt för tvättning av maskiner och blandningstankar m m.  

4.3 HANTERING AV BRANDFARLIG VARA 
Inom verksamheten kommer hantering av brandfarlig vara, både vätskor och gaser, 
förekomma. Både öppen och sluten hantering kommer bli aktuellt.  

Hantering av brandfarlig vara kommer ske inom följande anläggningsdelar: 

- Cisternpark 
- Kemikalielager utomhus 
- Kemikalielager inomhus 
- Blandningsrum 
- Fyllning 
- Färdigvarulager 

Respektive anläggningsdel beskrivs närmare i avsnitt 4.3.1 - 4.3.7. 

I tabell 4.1 redovisas den brandfarliga vara som bedöms komma att hanteras i cisterner i 
Drakabygget. 
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Tabell 4.1. Hantering av brandfarlig vara, större volymer i cisterner. 

Ämne Volym (m3) 

Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk (Heptan) 15 

Nafta, vätebehandlad tung (D40) 15 

Nafta/smörjolja 10 

Aceton 10 

Etylacetat 10 

Isopropanol 18 

Etanol 15 

Drivgas (gasol, DME)  110  

 

Regelverken kring hantering av brandfarlig vätska håller på att uppdateras, äldre fortfarande 
gällande föreskrifter (exempelvis SÄIFS 2000:2) delar in brandfarliga vätskor i fyra olika klasser 
(1, 2a, 2b och 3) baserat på flampunkt. Uppdaterade föreskrifter (exempelvis MSBFS 2013:3) 

delar bara in brandfarliga vätskor i två klasser baserat på om flampunkten är under 60 C eller 

mellan 60 och 100 C.  

Vid förvaring är det av stor vikt att beakta de olika vätskornas antändningsegenskaper. Vid spill 
av vätskor i klass 1 eller 2a (låg flampunkt) är sannolikheten stor att en antändbar 
gasblandning uppstår och för att tända denna gasblandning krävs mycket låga 
antändningsenergier. För att minska skadorna vid en brand i brandfarlig vätska måste risken 
för brandspridning hållas så låg som möjligt. Ett bra sätt att minska risken för brandspridning är 
att separera de olika vätskeklasserna så att behållare med vätskor i klass 1 och 2a hålls 
gruppvis åtskilda från vätskor i klass 2b och 3. Som utgångspunkt kan ett avstånd på minst 3 
meter mellan grupperna i sidled användas, se dock nästa avsnitt.  

I det fortsatta arbetet förutsätts krav enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor och 
tillämpbara föreskrifter för hanteringen av brandfarlig vara uppfyllda. Det innebär bland annat 
krav på avstånd, invallning, brandteknisk avskiljning m.m. utreds i en separat riskutredning. 
Det ska även upprättas en klassningsplan för hanteringen av brandfarlig vara och pulver där 
risk för explosiv atmosfär föreligger. 

4.3.1 Cisternpark inklusive lossningsplats  
Verksamhetens cisternpark planeras på den större hårdgjorda ytan som finns bakom 
byggnaden. Ytan är ca 7 000 m2 så det finns gott om utrymme att placera cisterner, 
lossningsplats och kemikalielager så att gällande avståndskrav uppfylls. Cisternerna är 
kopplade med rör in till tillverkningen. 

Den hårdgjorda ytan ligger högre än byggnadens bottenplan. Sluttningen från den hårdgjorda 
ytan mot byggnaden är brant och ca 4-6 meter hög. 

Det finns inga brunnar på den hårdgjorda ytan. Ytan lutar åt olika håll i olika delar. I höjd med 
byggnaden finns en nedsänkning som tidigare använts för att underlätta i- och urlastning av 
produkter till/från lastbilar. I nedsänkningen finns en dagvattenbrunn. Den kommer att sättas 
igen. 

Cisternparken planeras bestå av: 

- 3 gascisterner om maximalt 110 m3 sammanlagd volym 
- 8 vätskecisterner om maximalt 100 m3 sammanlagd volym 
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Lossningsplatsen kommer att placeras i anslutning till cisternparken. Speciella rutiner finns för 
lossningsförfarandet som exempelvis innehåller krav på att utbildad personal ska medverka vid 
lossningen, instruktioner ska följas och checklistor användas och fyllas i. 

4.3.2 Kemikalielager utomhus 
Ett kemikalielager kommer att placeras på den större hårdgjorda ytan som finns bakom 
byggnaden. Ytan är ca 7 000 m2 så det finns gott om utrymme att placera cisterner, 
lossningsplats och kemikalielager så att gällande avståndskrav uppfylls. Kemikalielagret 
kommer användas som uppställningsplats för lösa behållare med brandfarliga vätskor, 
maximalt 100 m3 vätska. Här förvaras även uppsamlingsbehållare av avfall från produktionen. 
Fat och behållare kommer att placeras i en invallning eller på ett uppsamlingstråg. 

4.3.3 Kemikalielager inomhus  
På övre plan planeras ett kemikalielager. Behållarna innehåller kemikalier som används i 
produktionen, dvs. både brandfarliga och icke brandfarliga varor. När de har använts, 
återförsluts de och ställs tillbaks i kemikalielagret. Kemikalielagret kommer utföras som en 
egen brandcell och placeras i anslutning till blandningsrummet. 

4.3.4 Blandningsrum  
Blandningsrummet planeras på plan 2, ovanför produktionen. I rummet kommer 
komponenterna vägas upp och blandas enligt angivna recept. Brandfarlig vätska från 
cisterngården pumpas in till blandningsrummet. Blandningen sker i större blandningskärl och 
med anslutning ner till fyllningslinjerna.  

Öppen hantering av brandfarlig vara kommer vara en del av processen i detta rum. Vid 
blandning av vissa recept kan även hantering av pulver förekomma.  

Blandningsrummet ska utföras som en egen brandcell och överfyllnadsskydd ska finnas.  

4.3.5 Fyllning 
I respektive fyllningslinje sker fyllning i enlighet med kapitel 4.1.1. Produktkoncentratet 
placeras i behållare ovanför fyllningsmaskinen. I maskinen fylls behållare med 
produktkoncentrat, därefter försluts de och drivgas tillsätts. Drivgasen levereras från 
cisterngården direkt in i fyllningsmaskinen.  

I slutet på produktionslinjen förpackas produkterna, plastas in och körs sedan genom en ugn 
som sluter/krymper plasten alternativt paketeras de färdiga produkterna i kartonger. 

Tillverkningslokalen ska utföras som en egen brandcell och utrustas med ett gaslarm.  

4.3.6 Färdigvarulager 
I färdigvarulagret kommer färdiga produkter förvaras i väntan på leverans till kund. Både 
trycksatta och icke trycksatta produkter kommer finnas i lagret. Preliminärt kommer 
färdigvarulagret placeras mellan tillverkning, administration och övrigt lager (se figur 4.1). 
Lagret är ca 1 000 m2 stort och totalt kommer ca 1 500- 2 000 pallplatser rymmas i lagret. 
Lagret utförs som ett mindre och ett större, varav det mindre är till för icke brandfarliga 
produkter. Lagren kommer utföras som egna brandceller avskilda från övriga utrymmen.  

Vid inkommande beställningar från kunder plockas beställningar ihop och placeras på en 
uppställningsplats för vidare utleverans. Här lagras aerosoler i höjd med max två pallar och i 
rader uppdelat på respektive kund.  
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5 BESKRIVNING AV OMGIVNINGEN 

5.1 LOKALISERING 
Den studerade lokaliseringen av Aerosol Scandinavias nya anläggning i Skåne ligger i 
Drakabygget norr om Örkelljunga (se figur 5.1). Den aktuella fastigheten Attarp 9:3 är inte 
tidigare planlagd. Byggnaden inom fastigheten används idag som lager av icke brandfarlig vara. 
Kontorsdelen nyttjas av en utomstående hyresgäst. 

Fastigheten ligger utmed riksväg 24 som utgör en primär transportled för farligt gods. 

 

Figur 5.1. Översikt över aktuell lokalisering i Drakabygget. 

5.2 NÄROMRÅDET 

5.2.1 Bebyggelse  
Bebyggelsen i närområdet till den studerade lokaliseringen är mycket gles och består av ett 
fåtal bostäder och verksamheter. Övriga markområden upptas av naturmark och 
jordbruksmark.  

Närmaste tätort är Örkelljunga som ligger ca 7 km söder om den aktuella fastigheten. 

Närmaste bostadsbyggnad och verksamhet ligger 70-80 respektive ca 40 meter från 
verksamhetens lager och produktionsbyggnad. Den närliggande verksamheten är en 
däckverkstad (Drakadäck) med byte och lagning av däck /10/. Verkstaden har öppet kvällstid 
samt lördagar under däckbytessäsong. I byggnaden förekommer även lager av däck. 

I figur 5.2. redovisas bebyggelse inom ca 500 meters radie från den studerade lokaliseringen. 
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Figur 5.2. Aktuell fastighet inklusive omgivning. Radie på ca 500 m inritad. 

5.2.2 Topografi  
Det studerade området har en huvudsakligen plan topografi. Väster om riksväg 24 ligger 
marknivån i stort i nivå med vägen. Öster om riksväg 24 ligger marknivån i stort över riksväg 
24. Höjdskillnaderna är dock små. 

Mellan riksväg 24 och den studerade fastigheten finns ett djupt och relativt brett dike (se figur 
5.3). En uppskattning av dikets omfattning är 2-3 meters djup och 5-6 meters bredd. 



 

Uppdragsnamn: Aerosol Scandinavia  Uppdragsnr: 109015 
Datum: 2016-08-17 Sida: 20 av 53 

 

 

Figur 5.3. Dike utmed riksväg 24. Den tänkta byggnaden till vänster. 

5.2.3 Vindförhållanden 
Statistik över vindhastighet och vindriktning från Barkåkra (Ängelholm) visar att 
medelvindhastigheten över året är ca 4,7 m/s /11/. I figur 5.4 redovisas ett diagram över 
vindriktningen vid samma mätstation. Utifrån figuren kan utläsas att förhärskande vindriktning 
är västlig, följt av sydostlig, ostlig och nordvästlig. Det innebär att vinden blåser från väst i 
ungefär 20 % av tiden. 
 

 
Figur 5.4. Vindros för Barkåkra (Ängelholm). 

 

5.3 RISKOBJEKT I OMGIVNINGEN 
I områdets närhet har riksväg 24 samt den intilliggande däckverkstaden identifierats som 
möjliga riskobjekt.  
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5.3.1 Riksväg 24 
Riksväg 24 utgör en primär transportled för farligt gods, vilket innebär att sådana transporter 
rekommenderas att köra vägen. Både lokala transporter samt genomfartsansporter hänvisas 
till det primära vägnätet. 

Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i 
sig själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, 
djur och miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser 
(riskkategorier) utefter de egenskaper ämnet har (se tabell 5.1). De olika ämnesklasserna delas 
i sin tur in i underklasser. 

Tabell 5.1. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR. 

Klass Ämne Beskrivning 

1 Explosiva ämnen Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc. 

2 Gaser 

2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.) 

2.2- Icke brandfarliga, icke giftiga gaser (kväve, argon etc.) 

2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, svaveldioxid etc.) 

3 Brandfarliga vätskor 
Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel och 
industrikemikalier etc. 

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat etc. 

6 Giftiga ämnen Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider, bekämpningsmedel etc. 

7 Radioaktiva ämnen Medicinska preparat. Transporteras vanligen i mycket små mängder. 

8 Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, kaliumhydroxid (lut) etc. 

9 Magnetiska material och övriga farliga ämnen Gödningsämnen, asbest, magnetiska material etc. 

 

Det finns ingen aktuell kartläggning av antalet transporter med farligt gods på riksväg 24. Enligt 
nationell statistik över andelen farligt gods av den totala godstrafiken från de senaste fem åren 
utgjorde transporter med farligt gods ca 2 % av den totala godstrafiken /12/.  

En olycka med farligt gods kan få stora konsekvenser och kan påverka omgivningen upp till 
flera hundra meter beroende på typ av olycka. Påverkan kan ske i form av explosion, läckage 
av giftig gas och brand. 

5.3.2 Däckverkstad 
Öster om Aerosol Scandinavias verksamhet, ca 40 meter från byggnad, ligger en Däckverkstad. 
Däckverkstaden utgör ett riskobjekt genom att den innebär stor brandbelastning.  

5.4 SKYDDSOBJEKT 
All intilliggande bebyggelse samt Riksväg 24 utgör skyddsobjekt. 
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6 ORGANISATION 
Verksamheten innebär krav på, och behov av, vissa funktioner som rör hanteringen av 
brandfarlig vara. Nedan redovisas de funktioner som ingår i verksamhetens 
brandskyddsorganisation i befintlig anläggning i Vallentuna. En liknande organisation för 
brandsäkerhetsarbetet ska sättas ihop för verksamheten i Drakabygget. Ansvarsbeskrivningar 
kommer att finnas för följande funktioner: 

- Juridiskt brandskyddsansvarig 

- Brandskyddsansvarig 

- Brandskyddssamordnare 

- Föreståndare brandfarlig vara 

- Anläggningsskötare brandlarm 

- Anläggningsskötare gaslarm 

- Anläggningsskötare vattensprinkler 
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7 SÄKERHETSSYSTEM 

7.1 ALLMÄNT 
Nedan presenteras en översiktlig genomgång av de säkerhetssystem (aktiva och passiva) som 
planeras i anläggningen och som utgör underlag för bedömning av risknivån.  

7.2 GASLARM 
Detta avsnitt redovisar gaslarmet i anläggningen i Vallentuna. Ett system med motsvarande 
funktion planeras i Drakabygget.  

Gasdetektorer planeras vid samtliga produktionslinjer samt i befintligt blandningsrum. 
Detektorerna larmar i tre olika nivåer beroende på vilken koncentration som finns i rummet. 
Vid den lägsta larmnivån, 20 % koncentration av LEL (lägsta koncentrationen som kan medföra 
explosion), sker indikation med ett vitt blixtljus och närmste man ska då kontrollera vad som 
har hänt. Vid 40 % koncentration av LEL sker indikation med blått blixtljus. Den högsta 
larmnivån indikeras med akustisk signal i hela byggnaden (vid 70 % koncentration av LEL). 
Direktkoppling sker då till SOS Alarm och gastillförseln till aktuellt utrymme stängs av. Under 
dagtid ringer SOS Alarm upp och kontrollerar vad som hänt och under övrig tid skickas 
räddningstjänsten direkt till platsen.  

Vid normal drift uppstår ångor av gas och lösningsmedel. Gasdetektion enligt den lägre 
koncentrationsnivån sker därför relativt frekvent vid företagets befintliga anläggningar. 

7.3 SÄKERHETSVENTILER 
För att hindra skador och konsekvenser på grund av icke avsiktliga tryckhöjningar är alla 
trycksatta system (ex rör och behållare med brandfarlig gas och rör och cistern med 
brandfarlig vätska) utrustade med säkerhetsventiler som ska lösa och på så sätt tryckavlasta 
det aktuella systemet.  

7.4 BRAND-/UTRYMNINGSLARM 
I byggnaden kommer det finnas ett heltäckande brand- och utrymningslarm som är 
direktkopplat till SOSAB. Larmet kommer till största delen bestå av rökdetektorer men i viss 
mån även av värmedetektorer. Vid larm stängs gas- och vätsketillförseln av. 

7.5 INOMHUSBRANDPOSTER/HANDBRANDSLÄCKARE 
På nyckelplatser inom verksamheten planeras inomhusbrandposter. Omfattning och placering 
omhändertas i brandskyddsprojekteringen av byggnaden. Delar som inte täcks av 
inomhusbrandposterna utrustas med handbrandsläckare i skälig omfattning. Brandposter och 
handbrandsläckare medför att det finns möjlighet för personal att göra en första släckinsats. 
Inomhusbrandposterna medför att det finns en större möjlighet att begränsa och eventuellt 
släcka en uppkommen brand då släckmedlet inte är begränsat som i en handbrandsläckare. 

7.6 BRANDGASVENTILATION (RÖKLUCKOR) 
Målet med att installera rökluckor i en lokal är att släppa ut brandgaser samt minska 
värmebelastningen i lokalen. Syftet är främst att underlätta räddningstjänstens insats men 
även att fördröja ett brandförlopp samt att minska de materiella skadorna på 
byggnaden/inventarierna samt i viss mån hindra brandspridning. För att brandgasventilationen 
ska fungera på avsett sätt är det viktigt att den utförs på rätt sätt, är placerad på rätt plats 
samt att den nyttjas vid rätt tidpunkt. 

Krav på rökluckor i industribyggnader finns inte längre i byggreglerna, utan är en högre 
ambition från antingen verksamheten, försäkringsbolag eller räddningstjänsten. 
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7.7 BRANDCELLSINDELNING 
Byggnaden kommer att vara indelad i flertalet brandceller som skiljer av de olika 
verksamhetsdelarna från varandra. Exakt gränsdragning och vilka brandskyddstekniska klasser 
som ska uppfyllas erhålls från brandskyddsprojekteringen av byggnaden samt utifrån den 
riskutredning utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor som ska genomföras som en 
del i verksamhetens tillståndsansökan. 

7.8 STÄNGSEL OCH INBROTTSLARM 
Cisternparken som planeras på den hårdgjorda ytan bakom byggnaden kommer att inhägnas.  

7.9 ÖVRIGT 
Företaget har rutiner för löpande underhåll och besiktning. Bland annat finns drift- och 
underhållsböcker för respektive produktionslinje, blandningsrum och övrig utrustning där det 
behövs. Viss utrustning är också besiktnings- och servicepliktig, bland annat förekommer 
elrevisionsbesiktningar regelbundet samt besiktningar och service av gasol- och 
lösningsmedelsanläggningen. Kontroller sker även i verksamhetens SBA-arbete. 
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8 RISKINVENTERING 

8.1 ALLMÄNT 
Riskinventeringen utgår från de verksamhetsdelar där hantering av brandfarlig vara sker och 
som redovisas i kapitel 5. En beskrivning görs av möjliga olyckshändelser som kan inträffa till 
följd av hanteringen. Det är enbart händelser som kan leda till akuta konsekvenser för liv, hälsa 
och miljö som studeras.  

Redovisningen av möjliga olyckshändelser görs för respektive verksamhetsdel där hantering av 
brandfarlig vara planeras att förekomma. Redovisningen utgår från att gällande föreskrifter för 
hantering av brandfarlig vara följs, vilket kommer att säkerställas i en separat riskutredning. En 
klassningsplan kommer också att upprättas för anläggningen.   

8.1.1 Brandfarliga vätskor 
Brandfarliga vätskor kommer att hanteras i anläggningen i form av bland annat 
lösningsmedelsbaserade koncentrat som kommer att användas i produktionen samt vid 
rengöring av utrustning.  

Ångor från brandfarliga vätskor är brännbara. Vid antändning av brännbara ångor kan en brand 
eller en explosion uppstå. Kravställande föreskrifter vid hantering av brandfarliga vätskor 
redovisas i avsnitt 2.5. 

Läckage av vätska eller uppkomst av brännbar ånga kan uppstå till följd av exempelvis 
slangbrott vid lossning, cisternbrott, trasiga/otäta kopplingar, otäta rörledningar, otäta ventiler 
i förvaringskärl, öppen hantering samt yttre påverkan. 

I en industriverksamhet finns flertalet möjliga antändningskällor, bland annat följande: 

 Elektriska gnistor 

 Heta ytor 

 Öppen eld 

 Mekaniskt alstrade gnistor 

 Statisk elektricitet 

 Ljusbågar och gnistor 

 Elektromagnetiska vågor 

Ett läckage av brandfarlig vätska leder i praktiken inte till att en explosion uppstår utan det 
leder till att en pölbrand uppkommer. Konsekvenserna kan dock bli omfattande om 
pölbrandens utbredning inte begränsas. 

8.1.2 Brandfarliga gaser 
Som drivgas i aerosolerna används huvudsakligen brandfarlig gas i form av blandningar av 
propan och butan eller dimetyleter. Gasen kommer att lagras i slutna cisterner i cisternparken 
och ledas via rörledningar över gården in i anläggningen. Gasen ansluts direkt till 
fyllningsmaskinerna. I hela gassystemet, från lossning till fyllning i maskinen, finns risk för att 
gas läcker ut. Läckage kan bland annat ske vid lossning, genom trasiga ventiler eller rördelar 
och vid fyllning.  
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Gaserna som används har högre densitet än luft och är i huvudsak farliga endast om de 
antänds (se möjliga tändkällor i avsnitt 6.1.1). Händelseförloppet kan då leda till en häftig 
brand eller en explosion. Att gaserna är tyngre än luft betyder att de riskerar att ansamlas i 
lågpunkter vid ett utsläpp. Kravställande föreskrifter vid hantering av brandfarliga gaser 
redovisas i avsnitt 2.5. 

Händelser som har identifierats att kunna innebära risk för människor redovisas i bilaga 1 och 
omfattar brand och explosion till följd av läckage av brandfarlig gas. Möjliga orsaker till 
läckaget kan vara slangbrott vid lossning, punktering av cistern, rörbrott, fallerande 
säkerhetssystem i fyllningsmaskinen, övertryck i systemet samt mänskligt felhavande. 

Händelser som leder till en explosion bedöms generellt innebära större konsekvenser än de 
händelser som enbart leder till brand. 

8.1.3 Aerosoler 
Aerosol Scandinavias verksamhet innebär produktion av aerosoler. Vid produktionslinjerna 
fylls behållare med blandning och drivgas. De färdiga aerosolerna placeras efter packning i 
färdigvarulagret.  

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler betraktas som behållare med brandfarlig gas, 
oavsett om det är en vätska eller gas i behållaren som är brandfarlig. Därför omfattas 
hanteringen av dem av föreskrifterna om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7. Där 
ställs bland annat krav på hur de får förvaras. 

Om en aerosolbehållare upphettas finns risk för att behållaren brister och gas/vätska läcker ut. 
Eftersom läckaget är brännbart kan det även verka brandunderstödjande. Det finns även risk 
för att behållare brister snabbt och på så sätt skjuts iväg som en projektil. Vid 
produktionslinjerna är samlingen av aerosoler relativt begränsad jämfört med i 
färdigvarulagret. En behållare som brustit och antänts hinner sannolikt hanteras av personal 
på plats innan branden sprider sig. Vid brand i färdigvarulagret kan omfattande 
brandspridningen ske eftersom stora mängder aerosoler samlas och inget fast släcksystem 
planeras. 

Händelser som kan leda till att aerosoler brister är upphettning eller yttre påverkan. 
Antändning kan ske om tändkällor finns närvarande, vilket sannolikt är fallet vid exempelvis 
upphettning. 

8.1.4 Pulver 
I blandningsrummet kan det bli aktuellt med hantering av ämnen i pulverform. Hanteringen 
innebär att pulver skopas upp ur ett kärl till en större blandningstank. Finfördelat pulver, även 
kallat damm, kan i rätt mängd tillsammans med luft bilda en explosiv blandning. Om det finns 
tändkällor där dammolnet uppstår kan en explosion inträffa. 

Skadehändelsen består således av att en explosiv blandning av pulver/damm och luft uppstår 
och sedan antänds. Sådana blandningar kan uppstå under normal hantering och identifierade 
scenarier innehållande pulver redovisas i bilaga 1.  

8.2 RISKER INOM VERKSAMHETEN 

8.2.1 Cisternpark inklusive lossningsplats  
I cisternparken hanteras både vätskor och gaser i relativt omfattande mängder. Cisterner 
förutsätts utföras samt placeras enligt gällande krav, vilket minimerar risken för påverkan och 
brandspridning mellan cisternerna då krav på säkerhetsavstånd mellan olika delar finns.   
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Följande risker har identifierats i cisternparken: 

- Läckage av brandfarlig gas från cistern 
- Läckage av brandfarlig gas genom avluftningsrör 
- Läckage av brandfarlig gas vid lossning 
- Läckage av brandfarlig vätska från cistern 
- Läckage av brandfarlig vätska vid lossning 
- Explosiv blandning av brännbara ångor och luft 

Risk finns för att vätska och tung gas kan rinna ner för branten mot byggnaden och där 
ansamlas. Då de brandfarliga gaserna är tyngre än luften finns även risk för att dessa ”rinner”, 
d.v.s. följer marken och tar sig ner för samma brant. Detta kan innebära en risk för människor i 
byggnaden om antändning sker. 

8.2.2 Kemikalielager utomhus 
Kemikalielagret kommer att bestå av blandad förvaring utomhus med tak/regnskydd. En 
uppkommen brand här riskerar att få ett snabbt förlopp då förvaring delvis sker i 
plastbehållare som smälter i inledningen av en brand. Branden riskerar även att påverka andra 
behållare med icke brandfarliga varor så att dessa antingen deltar i branden eller sprids ner i 
marken. En brand i kemikalielagret riskerar även att påverka cisterner i tankgården eller 
byggnaden om tillräckliga skyddsavstånd inte uppfylls. 

Följande risker har identifierats i kemikalielagret: 

- Läckage av brandfarlig vätska 
- Explosiv blandning av ånga/luft 

8.2.3 Kemikalielagret inomhus 
I kemikalielagret kommer både brandfarlig vätska och andra ämnen förvaras. Ingen öppen 
hantering planeras. Behållarna kommer att vara återförslutna.  

Följande risker har identifierats i kemikalielagret 

 Läckage av brandfarlig vara 

 Läckage av icke brandfarliga kemikalier till följd av yttre brandpåverkan 

 Brand i icke brandfarlig vara 

 Explosiv blandning av brännbara ångor och luft 

8.2.4 Blandningsrum  
I blandningsrummet planeras öppen hantering av brandfarliga vätskor, kemikalier och 
eventuellt även pulver. Blandningsrummet är avgränsat till en egen brandcell.  

Följande risker har identifierats i blandningsrummet: 

- Läckage av brandfarlig vätska 
- Explosiv blandning av brännbara ångor och luft 
- Explosiv blandning av pulver och luft 

8.2.5 Fyllning 
Öppen hantering av både vätska och gas förekommer i samband med fyllning. Lokalen 
planeras att utföras som en egen brandcell. 

Följande risker har identifierats vid fyllning: 

 Läckage av brandfarlig vätska 
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 Läckage av brandfarlig gas 

 Överfyllning av kärl (överfyllningsskydd förutsätts) 

 Produkter fastnar i ugnen och upphettas till oavsiktligt höga temperaturer 

Risk finns för att tändkällor skapas i form av varmgång i mekaniska delar, fel på elektrisk 
utrustning m m.  

8.2.6 Färdigvarulager 
I färdigvarulagret kommer färdiga produkter förvaras i väntan på leverans till kund. Både 
trycksatta och icke trycksatta produkter kommer finnas i lagret. Lagret kommer vara en 
brandcell.  

Följande risker har identifierats i färdigvarulagret: 

 Läckage av brandfarlig vätska 

 Läckage av brandfarlig gas 

 Explosiv blandning av brännbara ångor och luft 

 Brand i brandfarlig och icke brandfarlig vara 

8.3 PÅVERKAN MOT PERSONAL 
Samtliga av de identifierade händelserna som redovisas ovan kan innebära påverkan på 
personalens liv och hälsa. Påverkan sker främst genom brand, explosion och giftiga 
ångor/gaser från hanteringen samt från rökutveckling vid brand. 

8.4 PÅVERKAN MOT TREDJE MAN 
Merparten av identifierade scenarier innebär huvudsakligen påverkan mot människor i direkt 
anslutning till olyckan. Olyckshändelser vid cisternparken och färdigvarulagret kan dock 
innebära stora skadeområden och kan medföra påverkan på liv och hälsa även utanför 
verksamheten. 

En brand i verksamheten kan också innebära påverkan mot omgivningen i form av spridning av 
giftig brandrök. Bebyggelsen i närområdet är dock gles och uppskattningsvis vistas maximalt ca 
100 personer inom det område som är markerat i figur 4.2. Personal vid Aerosol Scandinavias 
anläggning är inte medräknad. 

8.5 MILJÖPÅVERKAN 
Enligt genomförd riskinventering är de huvudsakliga riskerna med planerad verksamhet 
kopplade till brand och utsläpp. Dessa två scenarier kan medföra att giftiga blandningar sprids 
till atmosfären eller till mark och grundvatten.  

8.5.1 Miljöpåverkan vid brand 
När räddningstjänsten gör en släckinsats kan toxiska ämnen från det som brinner följa med 
släckvattnet och på så sätt påverka mark och vatten samt även reningsverk om det 
kontaminerade släckvattnet når dagvatten- eller avloppssystemet. Hur spridningen i marken 
sker beror mycket på lokala markförhållanden. 

 Räddningstjänstens strävar alltid efter att få så lite överblivet släckvatten som möjligt, helst 
ska allt släckvatten förångas vid insatsen. Normalt uppstår dock ett överskott av släckvatten 
som inte förångats. Släckvattnets innehåll är starkt beroende av vad som brinner, exempelvis 
medför en gasolbrand inget förorenat släckvatten. Enligt räddningstjänsten uppstår sannolikt 
de största föroreningarna i samband med släckinsats i byggnad för den aktuella anläggningen 
/13/.   
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Brandgaserna som bildas vid förbränningen kommer spridas i atmosfären och där spädas ut. 
Spridningsområdet är starkt beroende av väderförhållanden som råder vid tidpunkten för 
branden men risk för hälsoskadliga nivåer föreligger för närområdet.  

8.5.2 Miljöpåverkan vid utsläpp 
Förutom brand riskerar de kemikalier som företaget hanterar att påverka miljön vid ett 
utsläpp. Det finns inga brunnar inom området varför ett utsläpp i vätskefas kommer följa 
lutningarna av de hårdgjorda ytorna och till sist rinna ner i marken eller stanna kvar inom de 
hårdgjorda ytorna om utsläppet är begränsat.  

Det ska dock poängteras att alla utsläpp inte är direkt skadliga för miljö/reningsverk, 
exempelvis kan ett utsläpp av etanol gynna de processer som sker på reningsverken. 

Den hårdgjorda ytan på framsidan lutar mot diket som går utmed riksväg 24. Diket leder vidare 
mot en sjö i närheten. Diket har en relativt stor volym. Vid en insats mot brand i byggnad är 
det troliga scenariot att vattnet rinner mot diket. 

Den hårdgjorda ytan på baksidan av byggnaden lutar mot den nedsänkning som tidigare 
användes för i- och urlastning av varor från lastbilar. Nedsänkningen är försedd med 
dagvattenbrunn. Brunnen kommer att sättas igen.  

Det är troligt att möjliga olyckor inom verksamheten kan medföra en viss miljöpåverkan. 
Påverkan bedöms främst bestå i att gaser och partiklar sprids i luften och att släckvatten 
kontaminerar det närmsta avrinningsområdet. 

8.6 RISKER FRÅN OMGIVNINGEN 

8.6.1 Riksväg 24 
Riksväg 24 utgör enligt tidigare en primär transportled för farligt gods. En olycka med sådan 
transport kan innebära att Aerosol Scandinavias anläggning och personal inom området 
drabbas i form av påverkan från en explosion eller exponering av giftig gas eller värmestrålning 
från en brand. Konsekvenser kan uppstå inom flera hundra meter från en olycka. 

Följande risker har identifierats vid riksväg 24: 

- Olycka med farligt gods som leder till explosion, läckage av giftig gas eller brand 

8.6.2 Däckverkstad 
Den aktuella däckverkstaden ligger ca 40 meter från byggnad inom det studerade området. 

Följande risker har identifierats vid Däckverkstaden: 

- Brand i däcklager 
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9 GROVANALYS   

9.1 ALLMÄNT 
I detta kapitel redovisas en grov uppskattning av identifierade olyckshändelsers sannolikhet 
och konsekvens. Utifrån denna redovisning görs en bedömning av vilka scenarier som kan 
komma att innebära hög risk för personal, tredje man och/eller miljön vid en olycka inom 
verksamheten (se avsnitt 9.2). I avsnitt 9.3 redovisas möjlig påverkan mot verksamheten från 
omgivande riskobjekt. 

9.2 RISKER MED ANLÄGGNINGEN 

9.2.1 Risker för personal 
För identifierade olyckshändelser har en kvalitativ bedömning gjorts av sannolikheten för att 
olyckan ska inträffa samt konsekvensen av en olycka för personal. Den kvalitativa 
bedömningen redovisas i bilaga 1. I figur 9.1 redovisas en sammanställning av identifierade 
olyckshändelser i en riskmatris enligt avsnitt 3.3. Översiktlig gruppering av scenarierna är enligt 
följande: 

Scenario 1-18: utsläpp av brandfarlig gas cisternpark/lossning 

Scenario 19-30: utsläpp av brandfarlig vätska cisternpark/lossning/kemikalielager utomhus 

Scenario 31-36: brand/läckage i kemikalielager inomhus 

Scenario 37-42: brand/läckage i blandningsrum 

Scenario 43-62: brand/läckage i fyllningen 

Scenario 63-66: brand/läckage i lager för insatsmaterial 

Scenario 67-69: brand/läckage färdigvarulager 

Scenario 70-77: övriga risker 

Scenario 78-79:scenarion avseende miljöpåverkan 

 

S
a
n

n
o

li
k
h

e
t 

5 
Mycket stor 
sannolikhet 

15, 33, 36, 39, 
42, 56, 70 

    

4 
Stor 

sannolikhet 
30, 50, 53, 62     

3 
Sannolik 

4, 18, 21, 28, 
34,46, 59, 72 

13, 29, 43, 44, 
45, 70 

31, 37, 40, 68   

2 
Liten 

sannolikhet 

8, 12, 24, 26, 
63 

19, 27, 35, 37, 
47, 64, 77, 78, 

79 

14, 16, 35, 48, 
51, 54, 57, 60, 

65, 71, 73 

1, 32, 38, 41, 
49, 52, 55, 58, 
67, 68, 69, 74 

2, 3 

1 
Osannolik 

76 22, 75 20, 23, 25, 66  5, 9, 17, 61  6, 7, 10, 11 

 
1 

Små 
2 

Lindriga 
3 

Medel 
4 

Stora 
5 

Katastrofala 

Konsekvens 

Figur 9.1. Riskbedömning av identifierade skadehändelser (personal). 
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Utifrån figur 9.1 kan man utläsa att det främst är scenarier som leder till utsläpp av brandfarlig 
gas som innebär hög risk. För dessa händelser görs en fördjupad analys där 
omgivningspåverkan studeras mer djupgående samt möjliga åtgärder analyseras (se avsnitt 
10).  

För anläggningen har även ett antal händelser bedömts innebära mellanrisk, vilket innebär att 
man ska sträva efter att sänka dem så långt det är praktiskt möjligt. Risker som klassats som 
mellanrisk kommer från samtliga av de grupperingar som redovisades i inledningen av detta 
avsnitt. Flertalet scenarier berör den del av hanteringen av brandfarlig vara som en 
riskutredning utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) kommer att hantera i 
samband med tillståndsprocessen för brandfarlig vara. För vissa scenarier kommer därför 
risken (sannolikhet och/eller konsekvens) kunna reduceras efter genomförd riskutredning 
enligt LBE.  

Olyckshändelser i det vitmarkerade området anses innebära låg risk och ingen ytterligare 
analys eller behov av åtgärder anses föreligga. 

9.2.2 Risker för tredjeman 
När det gäller risker för tredjeman har en kvalitativ bedömning gjorts av sannolikheten för att 
identifierade scenarier ska inträffas. När det gäller möjliga konsekvenser har enbart en 
bedömning gjorts om påverkan mot tredjeman bedöms kunna inträffa eller ej. Bedömningen 
av sannolikhet och konsekvens redovisas i bilaga 1. 

Följande risker har i grovanalysen identifierats kunna medföra påverkan mot tredje man: 

- Läckage av gas vid lossning 

 Jetflamma 

 Gasmolnsexplosion 

 BLEVE 

- Läckage av gas från cistern 

 Jetflamma 

 Gasmolnsexplosion 

 BLEVE 

- Läckage av brännbar vätska vid lossning 

 Brand 

 Explosion 

Eftersom påverkan är möjlig kommer dessa scenarier att studeras vidare i den fördjupade 
analysen (se avsnitt 10). Utöver dessa scenarier kommer även brand i färdigvarulagret att 
studeras eftersom detta i extremfallet kan innebära påverkan mot tredjeman. 

9.2.3 Risker för miljö 
Risker för miljön har enbart studerats översiktligt och omfattar enbart två scenarier som 
bedöms kunna medföra påverkan på miljön. Den kvalitativa bedömningen av dessa redovisas i 
bilaga 1. De aktuella scenarierna är: 

- Läckage av giftig gas till luft 

- Utsläpp av kemikalier och/eller kontaminerat släckvatten 
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Dessa scenarier kommer att studeras i den fördjupade analysen. 

9.3 RISKER FRÅN OMGIVNINGEN 

9.3.1 Riksväg 24 
Riksväg 24 utgör enligt tidigare en primär transportled för farligt gods. En olycka med sådan 
transport kan innebära att Aerosol Scandinavias anläggning och personal inom området 
drabbas i form av påverkan från en explosion eller exponering av giftig gas eller värmestrålning 
från en brand. Konsekvenser kan uppstå inom flera hundra meter från en olycka. 

Mellan det aktuella området och vägen går dock ett relativt brett och djupt dike (se figur 5.3). 
Det studerade området ligger också högre än vägen. Ett läckage eller ett fordon kan således 
inte hamna närmare verksamheten än diket. 

Ingen stadigvarande verksamhet planeras heller mellan byggnad och väg vilket innebär att 
personalen åtminstone till viss del är skyddade från olycka på vägen. Konsekvenserna vid en 
olycka kan dock i värsta fall, exempelvis vid en stor explosion, bli omfattande. 

Sannolikheten för olycka med farligt gods är normalt mycket låg. En olycka på vägen bedöms 
innebära en relativt låg risk för verksamheten. 

Länsstyrelsen i Skånes län rekommenderar att industriverksamheter uppförs minst 30 meter 
från transportled för farligt gods. Detta avstånd uppfylls mellan vägkant och närmaste 
byggnadsdel. Det är också mycket positivt att cisternparken ligger på baksidan av 
verksamheten och på så sätt är skyddad från en eventuell olycka på vägen. 

Området som omgärdar verksamheten har en låg exploateringsnivå vilket betyder att få 
människor kommer att påverkas om en olycka skulle inträffa på vägen framför fabriken. 

Risker med transporter av farligt gods från riksväg 24 bedöms utifrån ovanstående inte 
föranleda behov av ytterligare fördjupning inom ramen för LSO eller Sevesolagstiftningen. 
Länsstyrelsen i Skånes läns rekommendation om skyddsavstånd uppfylls också. Någon 
fördjupad analys av scenariot kommer därför inte att göras. 

Påverkan på tredje man och miljö vid en olycka på riksväg 24 ligger utanför denna analys att 
utreda. 

9.3.2 Däckverkstad 
Vid däckverkstaden förvaras däck som är brännbara och de kan förväntas avge mycket giftiga 
brandgaser om de börjar brinna. Eftersom det normalt förvaras brännbara vätskor, oljor, 
gasflaskor etc. vid liknande verksamheter kan en uppkommen brand bli omfattande. En brand 
bedöms dock inte kunna spridas till Aerosol Scandinavias anläggning då avståndet mellan 
byggnaderna är ungefär 40 meter. Giftig brandrök kan dock spridas in över området och 
personal kan exponeras. Utrymning av Aerosol Scandinavias verksamhet bör därför vara möjlig 
bort från däckverkstaden, vilket uppfylls med tänkt utformning förutsatt att interna 
kommunikationsvägar finns mellan olika byggnadsdelar. 

Risken för personal inom området till följd av olyckshändelsen bedöms inte vara så stor att 
ytterligare analys eller krav på åtgärder bedöms vara nödvändiga. Någon risk för 
brandspridning till cisternparken bedöms inte heller föreligga då avståndet till denna är ca 80 
meter samt att den till stor del skyddas av byggnad. 

Påverkan på tredje man och miljö vid en brand i däckverkstaden ligger utanför denna analys 
att utreda. 
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9.4 RESULTAT GROVRISKANALYS 
Genomförd grovriskanalys visar att det finns ett antal scenarier som kan innebära hög risk för 
personal samt som kan innebära påverkan mot tredje man och/eller miljö. För dessa scenarier 
kommer en fördjupad analys göras. Den fördjupade analysen redovisa i avsnitt 10. 

De scenarier som kommer att studeras vidare är: 

Personal 

 Läckage av brandfarlig gas vid lossning eller från cistern 
o Gasmolnsexplosion 
o BLEVE 

Tredjeman 

 Läckage av brandfarlig gas vid lossning eller från cistern 
o Jetflamma 
o Gasmolnsexplosion 
o BLEVE 

 Läckage av brännbar vätska vid lossning 
o Brand 
o Explosion 

 Brand i färdigvarulager 

Miljö 

 Utsläpp av giftig gas till luft 
Utsläpp av kemikalier och/eller kontaminerat släckvatten  
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10 FÖRDJUPAD RISKANALYS  

10.1 ALLMÄNT 
Den fördjupade analysen omfattar de skadehändelser som i grovanalysen bedöms innebära 
hög risk för personal samt de händelser som bedöms medföra konsekvenser för tredjeman 
eller miljö. För dessa skadehändelser görs kompletterande beräkningar avseende 
konsekvensen av händelsen eller mer djupgående kvalitativa resonemang med syfte att 
djupare studera påverkan mot personal, tredjeman och/eller miljö. De scenarier som studeras i 
den fördjupade analysen redovisas i avsnitt 9.4 och omfattar: 

 Läckage av brännbar gas  
o vid lossning 
o från cistern 

 Läckage av brännbar vätska  
o vid lossning 
o från cistern 

 Brand i färdigvarulager 

 Utsläpp av giftig gas till luft 

 Utsläpp av kemikalier och/eller kontaminerat släckvatten 

10.1 LÄCKAGE AV BRÄNNBAR GAS  

10.1.1 Förutsättningar 
Ett läckage av brännbar gas kan om det antänds leda till tre olika typer av skadescenarier 
utifrån bland annat tidpunkt för antändning. Dessa är 

 Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck 

 Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är 
under tryck  

 BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion kan uppkomma om tank utan 
fungerande säkerhetsventil utsätts för en utbredd brand under en längre tid. 

För att avgöra storleken för de skadeområden som de tre scenarierna har utsläppssimuleringar 
gjorts med simuleringsprogrammet Gasol. Utsläppssimuleringarna har utförts för en behållare 
med ca 25 ton tryckkondenserad gas (motsvarar storleken på en tankbil). Trycket i cisternerna 
är högre än i tankbilen, men sannolikheten är störst för stora läckage i samband med lossning 
från tankbil. Dessa förutsättningar sätts därför som dimensionerande. I Tabell 10.1. redovisas 
den indata som anges i Gasol med avseende på tankutformning, väder etc. 

Tabell 10.1. Indata till Gasol för simulering av skadeområden  
vid jetflamma och gasmoln. 

Faktor Behållare 

Lagringstemperatur 15°C 

Lagringstryck 7 bar övertryck vid 15°C 

Tankdiameter 2,0 m 

Tanklängd 18 m 

Tankfyllnadsgrad 80 % 

Tankens tomma vikt 50 000 kg 
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Forts. tabell 10.1. 

Designtryck 15 bar övertryck 

Bristningstryck 4 x designtrycket 

Luftryck 760 mmHg 

Väder 
15°C, 50 % relativ fuktighet, dag och 

klart 

Omgivning Många träd, häckar och enstaka hus  

 

Skadescenarierna jetflamma respektive gasmolnsexplosion har simulerats för följande 
utsläppsstorlekar /14/: 

Litet utsläpp: 0,09 kg/s 

Medelstort utsläpp 0,9 kg/s 

Stort utsläpp 17,8 kg/s 

Skadeområdena för jetflamma och gasmolnsexplosion beror, utöver utsläppsstorleken, även 
på om läckaget sker i gasfas, vätskefas eller i gasfas nära vätskeytan. I beräkningarna antas det 
konservativt att utsläppet sker nära vätskeytan då detta leder till de största skadeområdena. 

Skadeområdena för gasmolnsexplosion är dessutom beroende av vindstyrkan, där 
skadeområdet blir större ju lägre vindstyrka. Även här antas det konservativt en relativt låg 
vindstyrka, ca 3 m/s. 

10.1.2 Skadeområden  
Hur allvarliga konsekvenserna blir av ett läckage med brännbar vätska eller gas är beroende av 
den infallande värmestrålningen. Hur hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla 
skador beror bl.a. på strålningens varaktighet. Detsamma gäller med avseende på hur hög 
strålning som krävs för att antända olika byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju 
högre sannolikhet för skada. I Tabell 10.2 redogörs vad effekten blir utifrån olika 
strålningsnivåer. Resonemanget nedan gäller således både för konsekvens uppskattning av 
utsläpp av brännbar gas som brännbar vätska. 

Tabell 10.2. Effekter av olika strålningsnivåer /15/, /16/.  

Konsekvens 
Strålningsintensitet  

[kW m
-2

] 

Ingen smärta vid långvarig bestrålning av bar hud < 1 

  

2:a gradens brännskada vid bestrålning under 1 minut  

- 100 % sannolikhet att omkomma 19 

- 50 % sannolikhet att omkomma 7,5 

Smärta vid bestrålning av bar hud  2,5 
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Forts tabell 10.2. 

2:a gradens brännskada vid bestrålning under 20 sekunder  

- 100 % sannolikhet att omkomma 43 

- 50 % sannolikhet att omkomma 17 

  

Outhärdlig smärta vid bestrålning av bar hud under 2 
sekunder 

20 

  

Antändning av lättantändliga material, t.ex. gardiner  

med sticklåga 10 

vid långvarig bestrålning 20 

  

Antändning av obehandlat trä  

med sticklåga eller vid bestrålning under 5 minuter 15 

vid långvarig bestrålning  30 

 

I tabell 10.3 redovisas skadeområden där värmestrålningen är så omfattande att det kan leda 
till 2:a-3:e gradens brännskada. 

Tabell 10.3. Skadeavstånd för olika scenarier utifrån beräkningar i Gasol.  

Skadescenario 
  

Skadeavstånd (meter) 

bredd längd 

Liten jetflamma (från ett litet utsläpp) 6 5 

Liten gasmolnsexplosion (från ett litet utsläpp) 2 5 

Medelstor jetflamma (från ett medelstort utsläpp) 15 15 

Medelstor gasmolnsexplosion (från ett medelstort utsläpp) 50 70 

Stor jetflamma (från ett stort utsläpp) 60 55 

Stor gasmolnsexplosion (från ett stort utsläpp) 215 185 

BLEVE 440 220 

 

Varaktigheten av respektive skadescenario ovan är kopplat till hur lång tid utsläppet sker. En 
jetflamma pågår så länge tillgång till bränsle finns (dvs. till dess att gasen brunnit upp eller att 
tillförseln stängs av). Vid utläckande gas som samlas till ett gasmoln är varaktigheten av 
molnets explosiva karaktär svårare att uppskatta då en kontinuerlig utspädning sker i luften. 
Själva utsläppet sker, enligt utsläppet till en jetflamma så länge det finns gas kvar i läckande 
behållare eller tills att läckaget stryps. Brännbarheten av det utsläppta molnet är dock 
begränsat i linje med gasens brännbarhetsområde (2-10 vol-%) varför endast delar av molnen 
är explosivt på en gång. Varaktigheten för det eldklot som bildas är då väldigt svårt att 
uppskatta då det inte heller finns en skarp gräns för var den brinnande gasen svalnar. 
Eldklotsvaraktigheten för 25 ton gasol uppskattas till 12 sekunder, för 10 ton 9 sekunder och 
motsvarande varaktighet för 1 ton är 5 sekunder. 
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10.1.3 Läckage vid lossning 

Jetflamma 
Om gas läcker ut vid lossning (exempelvis av felfunktion i någon utrustning) kan gasen 
strömma ut och om den antänds bildas omedelbart en jetflamma (eldkvast). Jetflamman som 
bildas kan bli uppemot ett tjugotal meter lång och cirka tio meter bred beroende på öppningen 
som läckaget kommer ifrån.  

Personer som träffas direkt av flamman omkommer. Byggnader kan antändas om värme-
strålningen mot fasaden är tillräckligt hög och om byggnadsdelen inte är utförd för att klara 
påverkan.  

Konsekvenserna av en jetflamma vid Aerosol Scandinavias anläggning bedöms dock som 
lindriga och innebär huvudsakligen egendomsskador inom den egna fastigheten. Personal i 
direkt anslutning till jetflamman kan skadas. Eftersom tankgården placeras på gården bakom 
verksamhetens byggnad är avståndet relativt stort till omgivande verksamheter. Avståndet är 
minst ca 80 meter till däckverkstad och ca 70 meter till bostadshus. Verksamhetens byggnad 
minskar också exponeringen mot omgivningen. Någon påverkan mot tredjeman bedöms inte 
föreligga utifrån beräknade skadeområden och avstånd till omgivande verksamheter. 

Någon åtgärd för att reducera risken från detta scenario bedöms utifrån ovanstående inte 
föreligga. 

Gasmolnsexplosion 
Eftersom chauffören samt intern personal (föreståndare brandfarlig vara) enligt rutin i befintlig 
anläggning måste närvara vid lossning bör de hinna stoppa ett eventuellt läckage relativt 
omgående. Dimensionerande läckage sätts till ca 30 kg gas, vilket motsvarar ett medelstort 
utsläpp enligt tabell 10.3. Det innebär att det tar ca 3 sekunder för den närvarande personalen 
att stänga av gasflödet. Gasen bildar ett gasmoln som vid optimal luft-gas-blandning kan 
antändas. Molnet kan antändas direkt eller efter att det drivit iväg med vinden. Människor 
utomhus i närheten av molnet kan om det antänds drabbas av brännskador. Byggnader i 
anslutning till gasmolnet kan antändas. 

I samband med antändning sker även en deflagration vilket kan medföra tryck som kan skada 
byggnader. Skador på människor till följd av direkt tryckpåverkan är begränsad.  

Personal inom området kan skadas till följd av händelsen. Även om sannolikheten för läckage 
bedöms som låg bör åtgärder i form av teknisk utrustning och rutiner ses över för att minska 
sannolikheten för läckage vid lossning. 

Beroende på storlek på molnet, tryckets storlek vid en deflagration samt om molnet driver iväg 
innan antändning kan människor och byggnader utanför den aktuella verksamhetens område 
skadas.  Persontätheten i området är dock låg och enbart verksamheterna närmast bedöms 
kunna påverkas. Påverkan på risknivån i området till följd av scenariot bedöms vara begränsat. 
Åtgärder som genomförs för att minska konsekvenserna för personal innebär dock även en 
ökad säkerhet för tredjeman. 

BLEVE 
För att en BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) ska uppstå krävs att en gastank 
(cistern eller tankbil) utsätts för uppvärmning, exempelvis från en utvändig brand samtidigt 
som en tryckavlastning via säkerhetsventil inte sker utan trycket i tanken byggs upp. När gasen 
i tanken har värmts upp tillräckligt expanderar den mycket snabbt, vilket leder till att tanken 
rämnar och gasen som kommer ut antänds. Det brinnande gasmolnet medför hög 
värmestrålning och i värsta fall tryckpåverkan på flera hundra meters avstånd.  
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För att en BLEVE ska uppstå krävs att tanken utsätts för utvändig värme/brand i minst 5-10 
minuter, ofta betydligt längre /17/. Sannolikheten för att en sådan olycka ska inträffa är 
mycket liten eftersom placering av tankar, cisterner och behållare med brännbar gas eller 
vätska ska väljas så att vissa skyddsavstånd uppfylls och utföras så att tändkällor elimineras 
och brännbart material inte finns i anslutning till cisternerna och behållarna. Lossning sker 
även enligt fastställda rutiner och med övervakning vilket minimerar sannolikheten för ett 
långvarigt läckage eller antändning som leder till långvarig brandpåverkan mot angränsande 
cisterner.   

Om en BLEVE ändå uppstår kan stora områden i omgivningen påverkas. Påverkan mot både 
personal och tredjeman är sannolik. Eftersom persontätheten i området är låg och 
bebyggelsen gles bedöms inte konsekvenserna bli katastrofala. För att minska risken för 
uppkomst av BLEVE kan släcksystem installeras vid lossningsplats och gascisterner. Detta skulle 
innebära att en eventuell utvändig brand släcks innan påverkan mot tankar och cisterner blir 
så stor att en BLEVE kan uppstå. Med tanke på den mycket låga sannolikheten bedöms 
scenariot inte vara dimensionerade när det gäller val av åtgärder eller anpassning av insats.  

10.1.4 Läckage från cistern 
Scenariot förutsätter ett mindre läckage än vid lossning (se 10.1.3). För att ett större läckage 
ska inträffa måste cisternen eller tanken punkteras, vilket huvudsakligen bedöms kunna ske 
genom yttre påverkan (t ex påkörning) eller kraftiga marksättningar. Cisterner och rörledningar 
ska enligt gällande föreskrifter för brandfarlig vara skyddade från påkörning. Även tankbilen 
vid lossning ska vara skyddad från påkörning. Detta säkerställs genom den riskutredning som 
görs i samband med tillståndsansökan för brandfarlig vara. För att undvika risken för 
marksättningar kan mark- och grundvattenundersökningar göras inför placering av 
tankgården. På så sätt kan sannolikheten för att ett stort läckage från cistern ska uppstå 
minimeras.  

Jetflamma 
Se beskrivning för gasmolnsexplosion i avsnitt 10.1.3. 

Gasmolnsexplosion 
Se beskrivning för gasmolnsexplosion i avsnitt 10.1.3. 

BLEVE 
Se beskrivning för BLEVE i avsnitt 10.1.3. 

10.2 LÄCKAGE AV BRÄNNBAR VÄTSKA  

10.2.1 Förutsättningar 
För brandfarlig vätska utgörs skadescenarierna av att cistern eller tankbilsutrustning skadas så 
allvarligt att vätska läcker ut och sedan antänds i en pölbrand. Vid beräkning av konsekvensen 
av ett sådant läckage antas tanken rymma etanol. Detta bedöms vara likvärdigt med övriga 
lösningsmedel varför resultatet av redovisade beräkningar förutsätts gälla även för dessa 
ämnen. Beroende på utsläppstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas 
vilket leder till olika mängder värmestrålning. Konsekvensberäkningar utförs för följande 
pölbrandscenarier: 

 Liten pölbrand: 50 m2 

 Medelstor pölbrand: 100 m2 

 Stor pölbrand: 200 m2 
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Krav på invallning ställs i gällande föreskrifter, vilket innebär att utbredningen av en pöl vid 
läckage från en cistern begränsas till invallningens storlek. 

10.2.2 Skadeområden 
Beräkningarna av den infallande värmestrålning som analyserade området utsätts för i 
händelse av olycka med påföljande brand genomförs med handberäkningar: 

Brandeffekt (Q) – Brandeffekten beräknas utifrån pölarean och ansätts till att 1 MW genereras 
per kvadratmeter pölarea /20/. 

Flamhöjd (HF) – Flamhöjden (m) kan beräknas som funktion av brandeffekten och 

pöldiametern (D) enligt följande ekvation /18/: DQH f 02,123.0 5/2    

Ovanstående förhållande mellan brandeffekt och pölarea innebär att flamhöjden grovt kan 
uppskattas till HF = D /19/. 

Utfallande strålning (I0) – Den utfallande strålningen (kW/m2) är beroende av pölbrandens 
diameter. Upp till en viss pölstorlek ökar strålningen från flamman, men efter en viss nivå 
minskar effektiviteten i förbränningen med påföljd att rökutvecklingen tilltar och 
temperaturen i flamzonen sjunker. En del av värmestrålningen absorberas därmed i 
omgivande rök, vilket innebär att den utfallande strålningen sjunker med ökande värde på 
pölbrandens storlek. Den utfallande strålningen kan beräknas med följande ekvation /19/: 

DI  00823,0

0 1058  

Synfaktor (F) – Synfaktorn anger hur stor andel av den utfallande strålningen som når en 
mottagande punkt eller yta (se Figur 10.1). Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är 
rektangulär så att flammans diameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett 
konservativt antagande då branden i själva verket normalt smalnar av väsentligt upptill. 

Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion 

som beräknas enligt /20/: 2,12,12,12,12,1 DCBA FFFFF    

där FA1,2 , FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas enligt följande: 

1

0

2

21
2,1

1 coscos
dA

d
F

A

A 


  
  där   

1 = 2 = infallande vinkel (d.v.s. 0) och A1 = L1 x L2 enligt Figur 10.1.  
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Figur 10.1. Synfaktor 

Ovanstående ekvation kan omvandlas till följande ekvation för beräkning av respektive ytas (A, 
B, C och D) synfaktor /21/: 
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 1

d

L
X   och 

d

L
Y 2   enligt Figur 10.1. 

Infallande strålning (I) – Den från branden infallande värmestrålningen (kW/m2) som når 

omgivningen minskar med avståndet från branden och beräknas genom: 0IFI   

Med hjälp av ovanstående samband och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter 
och flamhöjden beräknats för de olika pölbrandscenarierna (se Tabell 10.4). 

Tabell 10.4. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd samt 
utfallande värmestrålning. 

Scenario 
Brinnande yta  

AF (m
2
) 

Utvecklad  
effekt Q (kW) 

Brandens  
diameter Df (m) 

Flamhöjd  
Hf (m) 

Liten pölbrand 50 50 000 8,0 8,0 

Medelstor 
pölbrand 

100 100 000 11,3,0 16,8 

Stor pölbrand  200 200 000 16,0 21 
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Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i Tabell 10.5. Strålningen har beräknats 
på halva flammans höjd. Försök med reabensin vid FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) har 
visat på utstrålningsintensiteter på 60 kW/m2 för pölbränder med diametern 10 meter /22/. 
Detta är något högre än de intensiteter som erhålls vid beräkning enligt ovanstående formel. 
För att erhålla konservativa mått på utstrålningsintensiteten I0 används dock i följande 
beräkningar värdet 60 kW/m2. I strålningsberäkningarna används konservativt ett värde på den 
utfallande strålningen på 60 kW/m2 för samtliga brandscenarier (dvs högre värden än de som 
redovisats i tabellen ovan). 

Tabell 10.5. Beräkning av strålning och synfaktor på halva flammans höjd för olika avstånd från 
pölbranden. 

Avstånd (m) 

Liten pölbrand Medelstor pölbrand 
Stor pölbrand / 
Tankbilsbrand 

Ff 
qr 

[kW/m
2
] Ff qr [kW/m

2
] Ff qr [kW/m

2
] 

1 0,97 83,67 0,98 85,07 0,99 85,82 

2 0,88 75,91 0,93 80,58 0,96 83,29 

3 0,76 66,08 0,86 74,18 0,92 79,43 

4 0,65 56,25 0,77 66,88 0,86 74,62 

5 0,55 47,45 0,69 59,51 0,80 69,28 

10 0,24 21,14 0,36 31,62 0,51 43,84 

15 0,13 11,09 0,21 17,94 0,32 27,43 

20 0,08 6,67 0,13 11,20 0,21 18,05 

25 0,05 4,41 0,09 7,56 0,14 12,55 

30 0,04 3,12 0,06 5,41 0,11 9,15 

35 0,03 2,32 0,05 4,05 0,08 6,93 

40 0,02 1,79 0,04 3,14 0,06 5,41 

45 0,02 1,42 0,03 2,50 0,05 4,34 

50 0,01 1,16 0,02 2,04 0,04 3,55 

 

I Figur 10.2 redovisas den infallande strålningen som funktion av avståndet från branden. I 
figuren beaktas även pölens radie, vilket ej beaktas i de avstånd som anges i Tabell 10.5 som 
utgår från flammans kant. 
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Figur 10.2. Infallande strålning som funktion av avståndet från pölbrand inkl. pölradie 

Resultatet utifrån figur 10.2 innebär med hänsyn till tabell 10.2 att människor utomhus kan 
skadas allvarligt och byggnader antändas upp till 30 meter från branden. 

Beräkningar i detta avsnitt ska ses som preliminära då ingen hänsyn tagits till invallningar samt 
spillzoner som kommer att begränsa utbredningen av pölbränderna. Vid lossning kan en större 
utbredning uppstå. Dock begränsas läckaget rimligtvis till en begränsad mängd eftersom 
chauffören övervakar lossningen och kan avbryta denna om läckage uppstår. Ett rimligt 
antagande bedöms vara att en uppkommen pölbrand kommer begränsas till storleksordningen 
100 kvm (varför den grafen i Figur 10.2 bör ses som dimensionerande). Uppskattningsvis 
omfattar detta maximalt 3-4 m3 vätska. 

Explosion 
För att en explosion ska uppstå krävs att vätskeångorna tillsammans med luften bildar en 
explosiv blandning som sedan antänds. För att detta ska kunna uppstå förutsätts att ångorna 
inte späds ut allt för snabbt. Sannolikheten för att en explosion ska kunna uppstå från en 
utsläppt pöl utomhus bedöms vara låg eftersom ångorna snabbare späds ut än exempelvis 
inomhus. Tryckuppbyggnaden blir också lägre om ångorna antänds i det fria än inomhus. 
Risken för explosion vid läckage av brännbar vätska bedöms vara försumbar. 

10.2.3 Läckage vid lossning 
Enligt genomförda beräkningar kan människor skadas och byggnader antändas inom ca 30 
meter från pölbranden (från vätskekant). Eftersom tankgården planeras på gården på baksidan 
av verksamhetens byggnad kommer endast personal påverkas. Brandspridning kan ske till 
byggnaden om inte tillräckliga avstånd hålls. Enligt gällande föreskrifter ska en spillzon utföras 
som begränsar ett läckages utbredning. Rutiner finns även som innebär att personal närvarar 
vid lossning. 

Den riskutredning som kommer att genomföras i samband med tillståndsansökan för 
brandfarlig vara kommer att hantera riskerna med brandspridning. 
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Någon direkt påverkan mot tredjeman bedöms inte föreligga. Däremot kan giftiga brandgaser 
spridas över omgivningen. Detta scenario hanteras i avsnitt 10.4. Konsekvenserna av en 
pölbrand vid lossning är ringa då lossningen är övervakad och gällande skyddsavstånd ska 
uppfyllas.  

10.2.4 Läckage från cistern 
Konsekvenserna vid ett läckage från en cistern är lika de vid lossning med skillnaden att de inte 
står under konstant övervakning av personal. Behov av invallningar ska säkerställas i 
riskutredning kopplat till brandfarlig vara och dessa kommer att begränsa läckagets 
utbredning. En minskad utbredning innebär också lägre strålningspåverkan mot omgivningen 
samt minskar risken för att en brinnande pöl rinner mot omgivande områden. Precis som för 
läckage vid lossning är det främst personal som bedöms påverkas vid en olycka. Någon direkt 
påverkan mot tredjeman bedöms inte föreligga. 

10.3 BRAND I FÄRDIGVARULAGER 
I färdigvarulagret förvaras färdiga produkter i väntan på leverans till kunden. I det stora 
färdigvarulagret förvaras brandfarliga aerosoler. I det lilla färdigvarulagret förvaras icke 
brandfarliga produkter. I en aerosolbehållare kan drivgasen, själva produkten eller både och 
vara brandfarlig. Denna typ av behållare kan många gånger vara farligare än en brandfarlig 
vätska då behållaren riskerar att brista om den utsätts för värme eller tryck. Om en behållare 
brister riskerar den att flyga iväg som en projektil på grund av det momentana utsläppet av 
drivgasen genom en mindre öppning. Om det finns tändkällor i närheten av en bristande 
aerosolbehållare riskerar innehållet att då brinnande sprayas ut. En brinnande projektil 
riskerar att starta ytterligare bränder på vägen. Om tändkällor saknas i närhet till en bristande 
aerosolbehållare riskerar brandfarliga gaser att ansamlas till ett gasmoln.  

Emballaget som varorna är inpackade i är brännbart (plast, kartong och träpallar), det medför 
att en uppkommen brand riskerar att spridas i första hand från emballage till emballage vilket i 
sin tur värmer upp produkterna inuti. Förutsatt att en brand har uppstått medger detta 
brandspridning mellan pallar med produkter men det medför också att det är rimligt att anta 
att det alltid kommer finnas en tändkälla i närheten av en bristande aerosolbehållare. Att mer 
än enstaka aerosolbehållare brister utan yttre påverkan så som en brand ses som väldigt 
osannolikt då krav ställs på hur aerosolbehåller får tillverkas samt att verksamheten arbetar 
efter ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa kvalitén på produkterna. Sannolikheten för 
att bristande aerosolbehållare ska bilda ett gasmoln som driver runt till en tändkälla är därför 
minimal.  

Det är svårt att uppskatta spridningshastighet och effektutveckling i ställage med brandfarlig 
vara. Troligt är att brandspridning i vertikalled sker förhållandevis mycket snabbt men 
begränsat i sidled. Projektileffekten som nämns ovan innebär dock sannolikt att 
brandspridning i andra riktningar än vertikalled är att vänta vid en inträffad brand.  

Uppkomst av brand i färdigvarulagret bedöms som liten då de enda egentliga tändkällorna är 
elektriska installationer och fordonen (truckar) som används. Elrevisionsbesiktningar sker 
enligt uppsatta intervall för att försäkra att statusen på installationer är fullgod, truckar har 
också serviceintervall som följs för att de ska fungera på tillfredsställande sätt. En brand som 
startat utanför brandcellen riskerar att spridas in i färdigvarulagret om brännbart material 
förvaras direkt utanför lagret eller om lagrets väggar inte är utförda i föreskriven brandtekniskt 
klass. 



 

Uppdragsnamn: Aerosol Scandinavia  Uppdragsnr: 109015 
Datum: 2016-08-17 Sida: 44 av 53 

 

Om en brand ändå uppstår kan den bli mycket omfattande. Brandspridning till omgivande 
delar av verksamheten kan vara möjlig. Färdigvarulagret förutsätts dock vara brandtekniskt 
avskilt från övriga verksamheten. En brand i lagret kan bli långvarig och brandteknisk 
avskiljning i lägst EI 60 är en förutsättning för att förhindra brandspridning. Inom denna tid 
hinner personalen utrymma. Räddningstjänsten går normalt inte in och släcker en brand i ett 
aerosollager. De strävar enbart efter att begränsa brandens spridning. Om verksamheten vill 
minska risken för egendomsskada kan färdigvarulagret sektioneras likt lösningen i Vallentuna. 
Ett sprinklersystem kan också införas som kan förhindra att en uppkommen brand blir 
omfattande.   

Ytterligare krav kan också komma att ställas i den riskutredning som kommer att tas fram för 
hanteringen av brandfarlig vara. 

En brand medför inte någon större fara för personer inom anläggningen då ett heltäckande 
brand- och utrymningslarm förutsätts. Personer som befinner sig i lokalerna vid den aktuella 
tidpunkten kan dock utsättas för fara om de inte registrerar larmet eller om de påverkas innan 
larmet aktiverats. Resterande del av personalen bedöms bli varse om faran via brand- och 
utrymningslarmet och därefter kunna sätta sig i säkerhet.  

Risken för direkt påverkan på omkringliggande fastigheter och tredjeman är begränsad. 
Närmsta omkringliggande industrifastighet ligger 40 meter från anläggningen och avståndet till 
närmsta bostad är över 70 meter. Påverkan mot omgivningen kan dock ske genom exponering 
av giftiga gaser. Eftersom bebyggelsen är gles kan Räddningstjänsten relativt snabbt utrymma 
de fastigheter som ligger i vindriktningen eller som bedöms kunna påverkas i stor uträckning. 

Miljöpåverkan vid en brand i färdigvarulagret kan ske både via luftföroreningar från branden 
men även via kontaminerat släckvatten som används vid en insats. Luftföroreningar kan 
beroende på väderförhållande spridas långa sträckor eller blandas med övriga luften och 
snabbt nå ofarliga koncentrationer. 

10.4 UTSLÄPP AV BRANDGASER TILL LUFT 
Utsläpp av hälsofarliga brandgaser kan ske i till följd av en brand i anläggningen. Brandgaserna 
kan spridas över omgivningen och på så sätt påverka tredjeman. 

Eftersom bebyggelsen i området är gles kan räddningstjänsten på relativt kort tid se till att en 
eventuell evakuering av boende i området genomförs. 

10.5 UTSLÄPP AV KEMIKALIER OCH/ELLER KONTAMINERAT SLÄCKVATTEN 
Läckage av kemikalier kan ske inomhus i mindre skala samt vid tankgården i större skala. Det är 
därför viktigt att tankgården utformas utifrån de krav som finns med bland anat invallningar 
och spillzoner. Genom att följa gällande lagar och regler är risken för spridning av kemikalier till 
omgivande markområden liten. 

Vid en brand kan dock kontaminerat släckvatten uppkomma. Det kan röra sig om stora 
mängder vatten. Släckvattnet bör inte föras vidare ner till grundvattnet eller till 
dagvattensystemet eftersom det då riskerar att slå ut reningsverket. Det är därför viktigt att 
undersöka möjligheterna att samla upp släckvatten.  
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10.6 DIMENSIONERANDE SKADEHÄNDELSER 
Utifrån den fördjupade analysen konstateras att det finns ett antal scenarier där behov av 
åtgärder föreligger för att minska risken från dessa. Följande scenarier har bedömts vara 
dimensionerande för förslag på åtgärder i anläggningen: 

 Gasmolnsexplosion vid lossning 

 Brand i färdigvarulagret 

 Utsläpp av brandgaser till luft 

 Utsläpp av kontaminerat släckvatten 

Förslag på hur ovanstående scenarier kan hanteras redovisas i avsnitt 12.  
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11 BEREDSKAP 

11.1 ALLMÄNT 
Brand ska i det tidiga skedet upptäckas av det heltäckande automatiska brand- och 
utrymningslarmet som kommer vara direktkopplat till SOSAB. All personal i verksamheten ska 
kunna utföra en första släckinsats med de handbrandsläckare och inomhusbrandposter som 
kommer finnas, utbildningar som säkerställer detta bör genomförs regelbundet.  

Ett direktkopplat brand- och utrymningslarm medför att räddningstjänsten i ett tidigt skede 
erhåller larm om att en insats behövs vid verksamheten. Till stöd för räddningstjänsten 
behöver insatsplaner finnas som bland annat visar placering av släck- och räddningsmateriel 
som rökluckor, sprinkler etc. 

11.2 STÖD TILL DEN KOMMUNALA INSATSLEDNINGEN 
Den lokala räddningstjänsten befinner sig på Järnvägsgatan 10 i Örkelljunga runt 8 kilometer 
från verksamheten. Enligt uppgift från Räddningstjänsten Skåne Nordväst är framkörningstiden 
från närmaste brandstation 10-15 minuter. Närmaste heltidsstyrka förutom denna har 30 
minuters insatstid. Förstärkning kan fås från två deltidsstyrkor på mindre tid än 30 minuter. 

När räddningstjänsten anländer till platsen behöver de vägledning av personal på plats som 
känner verksamheten. 

Om någonting inträffar under produktionstid finns verksamhetens personal på plats och kan 
fungera som expertstöd åt insatsledningen för att exempelvis kunna berätta mer om 
anläggningen och de skyddssystem som finns. Personal på plats kan dessutom fungera som 
vägvisare för att visa och förklara vad som hänt och vad räddningstjänsten kan mötas av vid en 
insats. 

Vid insats när det inte finns någon personal tillgänglig behöver det finnas en lista med 
kontaktpersoner som räddningstjänsten kan kontakta för att få information om verksamheten. 

När det gäller läckage av brandfarlig gas har räddningstjänsten förmåga att spärra av, till viss 
del detektera riskområde, stänga av kranar och ventiler samt bryta strömmen för att 
undanröja tändkällor. För att veta hur stort område som ska spärras av behövs ett 
beslutsunderlag i form av karta eller dylikt med inritade riskavstånd beroende på olika 
utsläppsstorlekar. För att kunna stänga ventiler behövs sakkunskap från företaget. Möjlighet 
att bryta elen från en säker plats är viktig i de fall det bildas ett antändbart gasmoln. 

Gällande läckage av brandfarlig vätska har räddningstjänsten förmåga att släcka ytbrand upp 
till 300 m2. Det är viktigt att ha bra möjlighet till åtkomst till släckvatten, vilket behöver beaktas 
vid utformning av invallning. 

11.3 TILLGÅNG PÅ SLÄCKVATTEN 
Vid släckinsats behöver räddningstjänsten tillgång till brandvatten. I nuläget finns en borrad 
brunn, men inget brandpostnät. Räddningstjänsten behöver en kapacitet i brandposter på 
1 000 liter/minut. Tillförlitlighet och kapacitet från brunnen behöver säkerställas.  

Räddningstjänsten behöver också få information om eventuella avstängningar för att förhindra 
att släckvatten sprids vidare. 
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12 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

12.1 ALLMÄNT 
I detta kapitel presenteras förslag på åtgärder som kan minska risken av identifierade skade-
händelser. Åtgärder som redovisas är både av arten förebyggande och konsekvensredu-
cerande. Dimensionerande scenarier för behov av åtgärder bedöms utifrån den fördjupade 
analysen vara följande: 

 Gasmolnsexplosion vid lossning 

 Brand i färdigvarulagret 

 Utsläpp av brandgas till luft 

 Utsläpp av kontaminerat släckvatten 

Nedan görs bara en sammanställning av möjliga åtgärder, det innebär således inte att krav 
ställs på att samtliga åtgärder ska genomföras.  

12.1.1 Minska sannolikhet för läckage av gas  
Genom att minska sannolikheten för att gasutsläpp inträffar eller att ett läckage blir så litet 
som möjligt är det viktigt att rutiner finns för hur lossning ska genomföras och hur ofta 
besiktningar av utrustning ska göras. Det är också viktigt att i ett tidigt skede upptäcka ett 
läckage. Vid lossning kommer personal vara närvarande som kan stoppa lossningen och hindra 
vidare utströmning av gas. En svivelkoppling innebär ökad säkerhet och minskad risk för 
läckage vid lossning och bedöms vara en bra åtgärd att införa. 

Läckage från cisterner kan ske när personal ej är närvarande. Ett läckage kan då upptäckas 
genom att installera ett gasdetektionssystem eller någon teknisk lösning för läckagekontroll. 

Genom att installera ett sprinklersystem vid gascisternerna kan sannolikheten för uppkomst av 
BLEVE minimeras. Det är dock inget dimensionerande scenario. 

12.1.2 Minska omgivningspåverkan vid brand i färdigvarulagret  
En utvecklad brand i färdigvarulagret kan innebära stora egendomsskador samt påverkan på 
personal och tredjeman. En sådan brand innebär också stort behov av släckvatten. Det är 
därför viktigt vid projektering av färdigvarulagret att se till att lagret är brandtekniskt avskilt i 
tilläcklig omfattning. En bedömning är att lägst brandteknisk klass EI 60 bör användas. 
Tändkällor ska undvikas i lagret och ansamling av brännbart material utöver produkterna och 
tillhörande förpackning ska inte finnas i lagret. 

För att ytterligare öka säkerheten kan lagret sektioneras samt förses med sprinkler. Exakt 
utformning av lagret kommer riskutredningen avseende brandfarlig vara (se avsnitt 12.1.4) 
samt brandprojekteringen för byggnaden utreda.  

12.1.3 Uppsamling av släckvatten 

För att minimera miljöpåverkan vid kemikalieläckage eller vid en räddningstjänstinsats med 
stora mängder släckvatten bör avrinningsområden och eventuella avstängningsventiler mot 
dagvatten-/avloppsledningar inventeras och funktionen säkerställas. Finns dessa ventiler bör 
rutiner för hur de ska användas tas fram i samråd med räddningstjänsten. 
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12.1.4 Riskutredningar för hantering av brandfarlig vara  
Riskutredning för hantering av brandfarlig vara behöver genomföras. Dessa görs med fördel i 
tidigt skede för att rätt skyddsavstånd och säkerhetshöjande åtgärder ska tas fram. Senast vid 
tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara behöver riskerna med hanteringen vara 
utredda. Speciellt bör sådan riskutredning fokusera på: 

 Placering av cisterner och lossningsplats 

 Hur lossning och förvaring på gårdsplanen kan ske, skyddsavstånd med hänsyn till 
kapitel 10.  

 Risk för större läckage och haverier. 

 Hur färdigvarulagret kan placeras och vilka skyddsåtgärder som krävs för att föreslagen 
placering ska kunna genomföras (schablonmässiga skyddsavstånd uppfylls inte) 

 Skyddsåtgärder för cisternparken (exempelvis avrinning ej mot byggnad) 

 Hur lager ska utformas så att samförvaring inte sker 

 Invallning/spillzoner för brandfarlig vätska ska projekteras med beaktade att 
räddningstjänsten kan släcka pölar upp till 300 kvm 

 Se över behov av igensättning av nedsänkning på gårdsplan 

12.1.5 Klassningsplaner explosiv atmosfär  
Klassningsplaner behöver i senare skede tas fram som komplement till ovanstående 
riskutredning för hantering av brandfarlig vara. Riskutredningen som nämns i 12.1.4 har dels 
till uppgift att peka ut de delar av verksamheten där risk för explosiv atmosfär kan föreligga 
och som klassningsplanen ska behandla.   

Brandskyddsprojektering 
Vid projekteringen av byggnaden behöver behovet av brandgasventilation/sprinkler för 
anläggningen utredas vid sidan av den ordinarie brandskyddsprojekteringen. Expertis bör 
anlitas vid brandskyddsprojektering av anläggningen. 

Brandgasventilation 
Då det i bygglagstiftningen inte går att härleda krav på denna typ av ventilation bör 
gemensamma diskussioner ha föregått projekteringen gällande behovet av att kunna ventilera 
ut brandgaser. Diskussioner bör föras mellan verksamheten/försäkringsbolag (som kan se 
brandgasventilation som ett sätt att kunna säkerställa att åtminstone delar av anläggningen 
kan användas även efter en olycka) och räddningstjänsten (som kan se det som en 
förbättrande åtgärd för att kunna göra en säker insats) för att komma fram till en lämplig nivå 
på anläggningens brandgasventilation.  

Spinkler 
Inte heller sprinkler är i grundfallet något krav utifrån bygglagstiftningen på denna typ av 
anläggning (med utgångspunkt i att brandcellsindelning medför att risk för så kallad 
omfattande brandspridning inte föreligger, d.v.s. brandceller större än 1250 m2). Enligt 
resonemanget ovan bör även sprinklerbehovet utredas grundligt. 

12.1.6 Komplettering av den kommunala beredskapen  
Utifrån avsnitten om beredskap (avsnitt 11) konstateras att följande åtgärder behöver vidtas 
för att komplettera den kommunala beredskapen: 

- En insatsplan behöver tas fram där bland annat information om skadeavstånd till 
medelstor och stor gasläcka redovisas 

- Larmlista med kontakpersoner inklusive telefonnummer ska finnas tillgänglig för 
räddningstjänsten 
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- Rutin behöver tas fram för vem/vilka som agerar vägvisare åt räddningstjänsten vid 
en insats samt vilken information som ska samlas in och delges när de anländer 

- Det behöver säkerställas att det finns uttag för släckvatten finns i erforderlig 
omfattning och med rätt kapacitet 

- Avstängningar och åtgärder för att förhindra spridning av kontaminerat släckvatten 

12.1.7 Skyddsavstånd till omgivande bebyggelse 
Enligt MSB:s skrift Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikaliehantering rekommenderas ett skyddsavstånd på mellan 100-250 meter till 
omgivande bebyggelse. Detta riskavstånd kan tillämpas direkt utan att utredning behöver 
vidtas. Exakt vad avståndet baseras på är oklart men enligt en tidigare förlaga från Boverket 
/23/ baserades redovisade skyddsavstånd på flera risk- och störningsfaktorer som exempelvis, 
buller, ljusstörningar, lukt, risk m m.  

Utifrån genomförd analys konstateras att det finns ett fåtal olyckshändelser som kan medföra 
akut hälsopåverkan i omgivningen. Av dessa har BLEVE bedömts ge upphov till störst 
skadeområden. Scenariot bedöms dock inte vara dimensionerande eftersom sannolikheten för 
att en BLEVE ska uppkomma är mycket liten. Dimensionerande scenarier har satts till följande: 

 Gasmolnsexplosion vid lossning 

 Brand i färdigvarulagret 

 Utsläpp av brandgaser till luft 

 Utsläpp av kontaminerat släckvatten 

I den fördjupade analysen har skadeområden enbart beräknats för gasmolnsexplosion av ovan 
redovisade scenarier. När det gäller gasmolnsexplosion bedöms ett medelstort läckage av 
brännbar gas vara dimensionerande scenario. Det innebär skadeområden på ca 70 meter. En 
stor gasmolnsexplosion kan innebära skadeområden på 185 meter. För att ett så stort läckage 
ska inträffa ska dock flera system och rutiner fallera. Scenariot ses därför som ett s.k. ”worst 
case” när det gäller behov av skyddsavstånd.  

Studerade placeringar av tankgården innebär att skadeavståndet 70 meter hålls till alla 
befintliga verksamheter i omgivningen. Placeringen bakom byggnaden innebär också att denna 
minskar exponeringen mot befintlig bebyggelse. I figur 12.1 redovisas avstånd till närmaste 
bebyggelsen som inte skyms av verksamhetens byggnad från den ena föreslagna placeringen 
av gascisterner (se figur 4.2). 

  

Figur 12.1. Avstånd till intilliggande bebyggelse. 
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Utifrån ovanstående bedöms 185 meter (stor gasmolnsexplosion) vara ett lämpligt 
skyddsavstånd till framtida ny bebyggelse i omgivningen. Ett kortare avstånd kan vara möjligt 
om topografin eller annat minskar exponeringen.  

Placeringen av tankgård och lossningsplats enligt studerade förslag i förhållande till befintlig 
bebyggelse bedöms vara tillräcklig ur ett säkerhetsperspektiv. Vid projektering av tankgård och 
lossningsplats är det viktigt att tänka på att avståndet mäts från lossningsplats så att denna 
inte placeras närmare befintlig bebyggelse än studerade förslag. 
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13 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Analysen av möjliga risker vid Aerosol Scandinavias planerade anläggning i Drakabygget, Skåne, 
visar att flertalet av de studerade scenarierna innebär låg risk eller mellan risk, vilket innebär 
att de inte bedöms medföra behov av åtgärder. Ett antal scenarier har dock identifierats kunna 
innebära hög risk. För dessa har en fördjupad analys gjorts. Den fördjupade analysen har även 
omfattat scenarier med möjlig påverkan mot tredjeman eller miljö. Utifrån den fördjupade 
analysen har följande scenarier ansetts vara dimensionerande när det gäller behov av 
åtgärder: 

 Gasmolnsexplosion vid lossning 

 Brand i färdigvarulagret 

 Utsläpp av brandgas till luft 

 Utsläpp av kontaminerat släckvatten 

Den genomförda analysen visar att det aktuella läget har bra förutsättningar för lokalisering av 
denna typ av verksamhet då det är glesbefolkat, vilket innebär att få människor i omgivningen 
kan påverkas vid en olycka.   

Planerad verksamhet och placering av cisterner håller enligt genomförd analys tillräckligt 
skyddsavstånd till omgivande verksamheter (över 70 meter). 

Med hänsyn till ovan redovisade scenarier har ett antal åtgärder föreslagits som både innebär 
att sannolikheten och/eller konsekvensen för händelserna reduceras. Åtgärderna innebär även 
förslag på komplettering av den kommunala beredskapen samt underlag till kommande 
arbeten med riskutredning brandfarlig vara samt brandprojektering. 

Utifrån genomförd analys bedöms den studerade verksamheten kunna placeras i studerat läge 
utan att personal, tredjeman eller miljö utsätts för oacceptabla risker.  
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S = sannolikhet för att händelsen ska inträffa, K1 = konsekvens för människor inom anläggningen, K2 = konsekvens för tredjeman 

 

SKADEHÄNDELSE MÖJLIGA 
ORSAKER 

KONSEKVENSER PLANERADE ÅTGÄRDER RISKVÄRDERING REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER 

Nr Namn S K1 K2 

Cisternpark och lossningsplats 

1 Läckage av 
brandfarlig gas vid 
lossning 

Fel i utrustning 

Hand-
havandefel 

Jetflamma Instruktion för lossning planeras 

Rutiner planeras för drift och underhåll 

Regelbunden service och besiktning 

För leveranser av gasol används 
verksamhetens egna mobila gastank vilket 
säkerställer att kontroller och besiktningar 
utförs enligt tidplan. 

Utbildad personal från verksamheten ska 
alltid ansvara för lossning. 

 

2 4 Ja Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

En svivelkoppling innebär minskad risk 
för läckage. 

2 Gasmoln 2 5 Ja 

3 BLEVE 2 5 Ja 

4 Ingen antändning 3 1 - 

5 Mekanisk 
åverkan på 
tankbil 

Jetflamma 1 4 Ja Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

Kylsprinkler minskar risken för BLEVE 

6 Gasmoln 1 5 Ja 

7 BLEVE 1 5 Ja 

8 Ingen antändning 2 1 - 

9 Läckage av 
brandfarlig gas 
från cistern 

Mekanisk 
åverkan 

Trasiga ventiler 

Övertryck i 
systemet 

Jetflamma Rutiner planeras för drift och underhåll 

Regelbunden service och besiktning 

Påkörningsskydd ska finnas 

 

1 4 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

Gasdetektionssystem eller system för 
läckagekontroll innebär att läckage kan 
minimeras. 

10 Gasmoln 1 5 Ja 

11 BLEVE 1 5 Ja 

12 Ingen antändning 2 1 - 

13 Läckage av 
brandfarlig gas 
genom 
avluftningsrör 

Normal 
hantering 
 (byte av gas) 

Brand  3 2 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

14 Explosion 2 3 - 

15 Ingen antändning 5 1 - 
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Cisternpark och lossningsplats 

16 Läckage av 
brandfarlig gas 
genom 
avluftningsrör 

Övertryck i 
systemet 

Brand  2 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

17 Explosion 1 4 - 

18 Ingen antändning 3 1 - 

19 Läckage av 
brandfarlig vätska 
vid lossning 

Slangkoppling 
lossnar/brister 

Slangen brister 

Trasig fläns i 
slangkopplingen 

Brand Instruktion för lossning planeras 

Rutiner planeras för drift och underhåll 

Regelbunden service och besiktning 

Utbildad personal från verksamheten ska 
alltid ansvara för lossning. 

 

2 2 Ja Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 20 Explosion 1 3 Ja 

21 Ingen antändning 3 1 - 

22 Mekanisk 
åverkan på 
tankbil 

Brand 1 2 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

23 Explosion 1 3 - 

24 Ingen antändning 2 1 - 

25 Läckage av 
brandfarlig vätska 
från cistern 

Yttre påverkan, 
påkörning av 
truck/annat 
fordon 

Brand Påkörningsskydd ska finnas 

Rutiner planeras för drift och underhåll 

Regelbunden service och besiktning 

 

1 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

26 

Ingen antändning 2 1 - 

27 Brott på rör, 
ventil eller fläns 

Brand 2 2 - 

28 Ingen antändning 3 1 - 
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Kemikalielager utomhus 

29 Större läckage av 
brandfarliga 
vätskor från 
fatlagret 

Yttre påverkan, 
påkörning av 
truck/annat 
fordon 

Brand  Handbrandsläckare och ev. brandpost ska 
finnas enligt gällande regelverk och enligt 
vad riskutredningen kommer fram till 

 

3 2 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 30 Ingen antändning 4 1 - 

Kemikalielager inomhus 

31 Större läckage av 
brandfarliga 
vätskor  

Mekanisk 
åverkan på 
behållare. 

Dåligt 
återförslutna 
behållare. 

Brand Brandlarm och släckutrustning ska finnas. 

Inom hela anläggningen ska röknings- och 
eldningsförbud råda (om behov finns tas 
platser för rökning fram i riskutredningen). 

Rutiner för heta arbeten tas fram. 

3 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 32 Explosion 2 4 - 

33 Ingen antändning 5 1 - 

34 Brand i avfall/ 
emballage 

Mänskligt 
felhavande 
(slarv, rökning) 

Sabotage 

Lokal brand Rutiner för sortering av emballage m m tas 
fram. 

Inom hela anläggningen ska röknings- och 
eldningsförbud råda (om behov finns tas 
platser för rökning fram i riskutredningen). 

Farligt avfall lagras på särskilt utmärkt 
plats. 

Handbrandsläckare och ev. brandpost ska 
finnas enligt gällande regelverk och enligt 
vad riskutredningen kommer fram till 

3 1 -  

35 Mindre brandspridning 
i byggnad 

2 2 - 

36 Omfattande 
brandspridning 

1 3  



BILAGA 1 - Grovanalys för identifierade risker – Planerad anläggning Drakabygget 

4 
 

 

Blandningsrum 

37 Läckage av 
brandfarlig 
vätska 

Mekaniskt haveri i 
utrustningen 

Spill  

Brand Absorptionsmedel ska finnas i anslutning 
till kemikalieförvaringen. 

Endast ex-klassad utrustning används där 
kommande klassningsplan anger det. 

Rutiner finns för systematiskt 
riskhanteringsarbete/brandskyddsarbete/
nödlägesberedskap tas fram. 

 

3 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

38 Explosion 2 4 - 

39 Ingen antändning 5 1 - 

40 Explosiv 
blandning av 
ånga/pulver och 
luft 

Kan uppstå vid 
normal hantering 

Brand Endast ex-klassad utrustning används där 
kommande klassningsplan anger det. 

Rutiner finns för systematiskt 
riskhanteringsarbete/brandskyddsarbete/
nödlägesberedskap tas fram. 

Klassningsplan ska även omfatta 
pulverhanteringen. 

3 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara och explosivt damm 
behöver genomföras tillsammans med 
klassningsplaner för explosiv atmosfär. 

41 Explosion 2 4 - 

42 Ingen antändning 5 1 - 

Fyllning 

43 Varmgång i 
mekaniska delar 

Eftersatt 
rengöring och 
underhåll 

Fabrikationsfel 

Brand Brandlarm ska finnas 

Rutiner finns för drift och underhåll tas 
fram 

Regelbunden service och besiktning av 
vissa maskiner ska utföras enligt 
tillverkarens riktlinjer 

3 2 -  

44 Fel på elektrisk 
utrustning 

Fabrikationsfel 

Eftersatt 
underhåll 

Brand Brandlarm ska finnas 

Rutiner finns för drift och underhåll 
tas fram 

Elrevisionsbesiktningar ska ske 
regelbundet 

3 2 -  
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Produktionshall 

45 Införande av eld Mänsklig faktor, 
rökning etc. 

Heta arbeten 

Brand Brandlarm ska finnas 

Rök- och eldningsförbud ska råda 

Rutiner för heta arbeten tas fram 

3 2 -  

46 Burkar fastnar i 
ugn 

Mekaniskt fel Explosion Det ska alltid finnas personal närvarande 
när produktionen är igång. 

Drift- och underhållsplan tas fram. 

3 1 -  

47 Explosion med 
påföljande brand 

2 2 - 

48 Läckage av 
brandfarlig gas 

Rörbrott 

Korrosion  

Brand Brandlarm och gaslarm ska finnas 

Avbrottsventiler ska finnas 

Rutiner finns för drift- och underhåll tas 
fram 

Regelbundna besiktningar ska 
genomföras  

2 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

49 Explosion 2 4 - 

50 Ingen antändning 4 1 - 

51 Läckage av 
brandfarlig gas 

Otäta 
rörledningar 

Brand Manuell nödavstängning av gas- och 
maskinkranar ska finnas om 
riskutredningen visar det. 

Rutiner finns för att kontrollera 
gaskoncentrationen med kännare 
(”sniffare”) ska tas fram för att upptäcka 
läckage. 

2 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

52 Explosion 2 4 - 

53 Ingen antändning 4 1 - 

54 
Normal drift 
- Fyllnings-

maskin 
- knappmaskin 
- byte av gas 

Brand Övertrycksventiler ska släpps ut gasen i 
rör vid tankgården. 

Gaslarm ska finnas. 

Rutiner finns för drift och underhåll tas 
fram. 

Regelbunden service och besiktning ska 
ske. 

2 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

55 Explosion 2 4 - 

56 Ingen antändning 5 1 - 

57 Övertryck i 
systemet 

Brand 2 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

58 Explosion 2 4 - 

59 Ingen antändning 3 1 - 



BILAGA 1 - Grovanalys för identifierade risker – Planerad anläggning Drakabygget 

6 
 

Produktionshall, forts 

60 Läckage av 
brandfarlig vätska 

Rörbrott/ korrosion 

Trasiga/otäta 
kopplingar 

Otäta ventiler 

Yttre påverkan på 
förvaringskärl 

Brand Brandlarm ska finnas 

Rutiner finns för drift och underhåll tas 
fram. 

Rutiner finns för avvikelsehantering tas 
fram 

 

2 3 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

61 Explosion 1 4 - 

62 Ingen antändning 4 1 - 

Lagerlokaler för insatsmaterial (lager utan brandfarlig vara) 

63 Fel på elektrisk 
utrustning 

Fabrikationsfel 

Eftersatt underhåll 

Brand Brandlarm ska finnas 

Rutiner finns för drift och underhåll tas 
fram. 

Elrevisionsbesiktningar ska ske 
regelbundet 

Rök- och eldningsförbud råder 

Rutiner för heta arbeten finns 

2 1 -  

64 Införande av eld Mänsklig faktor, 
rökning etc. 

Heta arbeten 

Brand 2 2 - 

65 Truck kör in i pall 
med aerosoler. 

Färdiga aerosoler i 
väntan på transport 
in till 
färdigvarulager 

Brand  Personal har utbildning i truckkörning. 
Farlig godsutbildning har genomförts. 

2 3 - 

66 Explosion  1 3 - 

Färdigvarulager 

67 Fel på elektrisk 
utrustning 

Fabrikationsfel 

Eftersatt underhåll 

Brand/Explosion Brandlarm ska finnas 

Rutiner för drift och underhåll tas fram 
(speciellt av truckar som används här 
då de utgör en av få tändkällor)  

Elrevisionsbesiktningar ska ske 
regelbundet 

2 4 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 

Brandteknisk avskiljning i lägst EI 60. 

Sektionering och sprinkler minskar 

68 Läckage av 
brandfarlig vara 

Läckande behållare 

Behållare skadas 

Brand/Explosion 2 4 - 
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69 Antändning av 
brandfarlig vara 

Läckage plus 
antändning 

Brandspridning till 
aerosoler 

Brand/ Explosion 
Inom hela anläggningen ska röknings- 
och eldningsförbud råda (om behov 
finns tas platser för rökning fram i 
riskutredningen). 

Rutiner för heta arbeten tas fram 

Endast hela och godkända pallar (trä) 
får användas på lagret.  

2 4 - 
risken för mycket omfattande brand. 

Tändkällor ska undvikas i lagret. 

Övrigt 

70 Antändning vid 
rengöring med 
brandfarlig vätska 

Felaktig hantering, ex. 
tändkällor i närheten, 
brist i ventilationen, 
fel utrustning etc. 

Brand Rutin vid rengöring tas fram. 3 2 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara behöver genomföras 
tillsammans med klassningsplaner för 
explosiv atmosfär. 71 Explosion 2 3 - 

72 Sabotage  Skadegörelse  3 1 -  

73 Brand 2 3 - 

74 Explosion 2 4 - 

75 Strömavbrott Kortslutning 

Fel hos 
elleverantören 

Sabotage 

Brand Produktionen ska stoppas vid 
strömbortfall. 

Alla larm ska gå på batterier vid 
strömbortfall. SOS får sabotagelarm när 
strömmen bryts. 

1 2 -  

76 Sabotage 1 1 - 

77 Explosiv 
blandning av 
ånga/pulver/luft  

Kan uppstå vid 
normal hantering 
utanför 
blandningsrummet 

Brand/explosion Rutiner tas fram för systematiskt 
riskhanteringsarbete/brandskyddsarbet
e/nödlägesberedskap. 

2 2 - Riskutredning för hantering av 
brandfarlig vara och explosivt damm 
behöver genomföras tillsammans med 
klassningsplaner för explosiv atmosfär. 
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Miljö 

78 Utsläpp av giftig 
gas i luften 

Brand 

Utsläpp av gas 

Giftig atmosfär bildas 
lokalt 

Verksamheten ska arbeta aktivt med 
att minimera risken för bränder och 
utsläpp. 

2 2 Ja  

79 Utsläpp av 
kemikalier eller 
kontaminerat 
släckvatten 

Läckande behållare 

Insats av 
räddningstjänsten  

 Brunnar kopplad till dagvatten ska inte 
finnas där läckage kan förutses. 

 

2 2 Ja Uppsamling av släckvatten. 
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