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Sammanfattning   
Inledningsvis genomfördes en riskbedömning på DuPont Chemosweds anläggningar, kv. 
Degeln och Smedjan, inom Sorgenfri industriområde i Malmö. På grund av att Degeln är en 
s.k. 43 §-anläggning krävde Malmö Brandkår en riskbedömning. Idag saknas klara direktiv i 
Sverige för vilken konsekvensnivå som ska studeras och hur risker ska presenteras och 
värderas. De olika metoder som finns har alla olika för- och nackdelar. Malmö Brandkår 
begärde att riskerna för dödsfall, för 3:e person, skulle presenteras i form av 
individriskkonturer och F/N-kurvor.  
 
På Degeln finns kemifabriken där den huvudsakliga tillverkningen av läkemedelssubstanser 
sker. Inom anläggningen finns även en tankfarm, med tillstånd på 100 m3 brandfarlig vätska, 
klass I, och ett fatlager. På Smedjan sker utveckling och forskning samt tillverkning i mindre 
skala, och även här finns ett fatlager. Huvudprodukten är Warfarin, som har blodförtunnande 
egenskaper.   
 
Riskbedömningen utfördes enligt det traditionella upplägget för kvantitativa riskbedömningar 
med; inventering och riskidentifiering, konsekvens- och frekvensanalys och slutligen en 
riskvärdering. Som resultat av riskanalysen erhölls att sannolikheten för dödsfall, för 3:e 
person, i det närmaste är noll. Detta behöver inte innebära att anläggningarna är ofarliga, utan 
endast att en mindre lämplig konsekvensnivå valts. Det vill säga, även antalet allvarligt 
skadade borde ha beräknats för att få en fullständig bild av riskerna. 
 
För att hitta en lämplig metod för anläggningar med kemikaliehantering, liknande DuPont 
Chemoswed, analyserades befintliga presentations- och värderingsmetoder, för risker inom 
säkerhet. Även olika konsekvensnivåer för riskbedömningar analyserades.  
 
Utifrån analysen togs en prototyp fram för en ny presentations- och värderingsmetod. Den är 
en 3-dimensionell matris som har konsekvens, frekvens och avstånd som dimensioner. 
Avståndsaxeln är kontinuerlig medan de båda övriga är intervallindelade. Den bygger på en 
kvantitativ riskanalys men redovisar inte resultaten exakt. De olika risker som beräknas 
plottas i matrisens rutor utan inbördes rangordning. Några fördelar med metoden är att 
informationsinnehållet är stort med en överskådlig grafisk bild över riskerna. Såväl 
riskavstånd, samhälls- och individrisk presenteras vilket gör att företaget ser vilken/vilka 
riskkällor som bör åtgärdas, politiker och allmänhet får en helhetsbild över riskerna och 
räddningsinsatser underlättas. Inga absoluta acceptanskriterier används, utan en glidande 
farlighetsskala utan skarpa gränser. Skalan går från gult till rött, där rött innebär oacceptabla 
risker.  
 
Den framtagna metoden är bra som presentations- och värderingsmetod för DuPont 
Chemosweds anläggningar, eftersom skadade kan tas med i bedömningen och inte bara 
dödsfall. Riskavstånd redovisas vilket kan vara bra för Malmö Brandkår vid förebyggande 
arbete och en eventuell insats. Företaget får även en tydligt bild över vilka risker som är 
farligast och bör åtgärdas först. Metoden behöver dock modifieras och granskas innan den är 
praktiskt tillämpbar.  
 
 
 





 

Summary 
Due to regulations, Malmo Fire Department demanded a new risk assessment for DuPont 
Chemosweds plants in Malmo, Sweden. The plants are situated in the two blocks, Degeln, 
where pharmaceutical substances are produced, and Smedjan, where research and 
development is carried out. In the earlier risk assessment the focus was on the usage of 
Warfarin, which was the reason for being classified as a ”SEVESO I”-plant. As the 
“SEVESO I”-directive was replaced by the SEVESO II-directive in 1996 the limit for usage 
of Warfarin was raised from 0,1 to 50 tons. Therefore DuPont Chemoswed was not classified 
as a SEVESO II-plant, but still affected by other regulations, as for example 
Räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102). 
 
Today there are neither consequence measures, risk measures nor risk targets specified for 
usage in risk assessments. Therefore every risk assessment is based on different 
consequences and presented and evaluated with different methods. In the required risk 
assessment Malmo fire department asked for the risk to be presented as probability of death 
for the public.  
 
The aim was to perform a quantitative risk assessment for DuPont Chemoswed and to 
analyse different consequence measures, risk measures and risk targets. A recommendation 
for a suitable risk measure for a plant using chemicals, like DuPont Chemoswed, was also to 
be presented.  
 
The results from the quantitative risk analysis were that the probability of death among the 
public is almost zero. A full view of the company’s risks was not possible to present from the 
information in the risk analysis. Even though there is no probability for death, among the 
public, people still might get injured.        
 
A new way to present and evaluate risk was developed. It is a 3-dimensional matrix with the 
dimensions consequence, frequency and distance. The distance axis is continuous while the 
other two are discreet with numerical intervals. The matrix is based on a quantitative risk 
analysis but the results are not presented as exact values. No fixed risk targets are used, 
instead a sliding scale from yellow to red, where the latter express that the risk is not 
acceptable.  
 
Some advantages with the 3-dimesional matrix is the large amount of information, which is 
presented in a graphic way. The information in the matrix can be used by the company to 
decide which risk sources to take measures against first. Politicians and the public obtain a 
full view over the risk the company causes, and the Fire Department can use the information 
for prevention and also in an emergency situation.   
 
This 3-dimensional matrix is suitable as a method to present and evaluate risk for DuPont 
Chemosweds plants because injured are included in the risk assessment, and not only deaths. 
The method is, at this stage, just a prototype and needs to be validated, evaluated and 
modified, before it can be used.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
DuPont Chemoswed består av två anläggningar som ligger inom kv. Degeln och Smedjan på 
Sorgenfri industriområde i Malmö. Här tillverkas läkemedelssubstanser och 
produktionsmetoder utvecklas. Degeln är en s.k. 43 §-anläggning enligt räddningstjänstlagen. 
Tidigare var anläggningen även klassad som en ”SEVESO I”-anläggning enligt den högre 
kravnivån, eftersom mer än 100 kg Warfarin hanteras. Warfarin är en läkemedelssubstans 
som har blodförtunnande egenskaper. När ”SEVESO I”-direktivet ersattes av SEVESO II-
direktivet, 1996, ändrades klassningsreglerna och DuPont Chemoswed är nu ej klassad. På 
anläggningarna hanteras samtidigt maximalt 5 ton Warfarin, dvs. klart under 50 ton, som är 
gränsen för den lägre kravnivån för riskfras 25 (dit Warfarin hör) enligt SEVESO II-
direktivet. Utifrån de krav som ställdes på en ”SEVESO I”-anläggning genomfördes en 
riskanalys på företaget i början av 1990-talet. Den analysen fokuserade främst på 
Warfarinhanteringen, som klassningen byggde på. I dagsläget kräver därför Malmö 
Brandkår, med stöd av räddningstjänstförordningen, att en riskbedömning genomförs med 
anledning av 43 §-klassningen. I denna ska frekvenser och konsekvenser av olyckor som 
leder till dödsfall för 3:e person studeras och presenteras, för att kunna kopplas till den 
genomförda riskanalysen på Sorgenfri industriområde /43/.  
 
I dagsläget finns det inte närmare fastlagt i lagstiftning hur en riskbedömning ska 
genomföras. Det är alltså upp till varje utförare att själv avgöra vilken konsekvensnivå som 
ska studeras och hur sedan risken ska presenteras och värderas. Detta medför att 
riskbedömningar skiljer sig åt och försvårar beslut och objektivitet. Andra konsekvensnivåer 
än dödsfall är svåra att använda då det inte finns definitioner för vad allvarlig skada m.m. 
innebär. Men genom att bara beakta dödsfall erhålls inte en helhetsbild av risken.  

1.2 Mål och syfte 
Inom projektet ska två delar göras: 
1. En riskbedömning som tillfredställer så väl DuPont Chemosweds som Malmö Brandkårs 

krav och önskemål, dvs. att visa på den risk DuPont Chemosweds anläggningar innebär 
för allmänheten. Bedömningen ska ge en bild över vilka konsekvenser och med vilken 
frekvens olyckor kan inträffa som förväntas medföra dödsfall för 3:e person. Dessutom 
ska åtgärder som företaget redan vidtagit för att minska såväl konsekvenser som 
frekvenser redovisas. Risken ska slutligen värderas och ytterligare säkerhetshöjande 
åtgärder rekommenderas.  

 
2. En värdering av befintliga metoder för att presentera och värdera risk, för att kunna 

rekommendera eller utveckla en bra metod för anläggningar liknande DuPont 
Chemosweds.   

1.3 Metod 
Inledningsvis gjordes en riskbedömning på DuPont Chemosweds anläggningar. 
Riskbedömningen baserades på en kvantitativ riskanalys med delarna; inventering, 
identifiering, konsekvens- och frekvensanalys och slutligen en värdering. Riskbedömningen 
genomfördes utifrån 3:e persons perspektiv med dödsfall som konsekvensnivå. 
 
Inventeringen genomfördes vid ett flertal besök på anläggningen för att få en bild av hur 
tillverkningsprocesserna går till, samt för att inhämta data för vidare bearbetning. Efter 
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anläggningsbesöken identifierades tänkbara scenarier, utan hänsyn till sannolikhet, möjlig 
konsekvens eller om DuPont Chemoswed genererar risken. Malmö Brandkår och DuPont 
Chemoswed fick sedan möjlighet att kommentera dessa scenarier. Utifrån scenariolistan 
genomfördes sedan en konsekvensanalys för de scenarier som kan förväntas påverka 3:e 
person, som ej kan anses försumbara med hänsyn till sannolikheten för olyckan och som 
DuPont Chemoswed genererar. På alla resultat genomfördes en känslighetsanalys. I de fall 
denna visade på stora skillnader i antalet dödsfall för 3:e person skulle sedan en 
osäkerhetsanalys genomföras. En frekvensanalys genomfördes för de scenarier som kan 
medföra dödsfall för 3:e person. Riskerna för att 3:e person ska omkomma skulle sedan 
presenteras i individriskkonturer och F/N-kurvor. Avslutningsvis värderades riskerna och 
åtgärder som minskar frekvensen för och/eller konsekvensen av de identifierade olyckorna 
analyserades.  
 
Med litteraturstudie, kunskaper från utbildningen och erfarenheter från tidigare 
riskbedömningar studerades och analyserades olika konsekvensnivåer, presentations- och 
värderingsmetoder för risk. Utifrån analysen gjordes en brainstorming som resulterade i en  
presentations- och värderingsmetod för anläggningar liknande DuPont Chemosweds.   

1.4 Begränsningar 
Riskbedömningen behandlade endast risker för 3:e person, dvs. personal på DuPont 
Chemoswed och skador på DuPont Chemosweds egendom inkluderades ej. Detta är en vanlig 
begränsning, då riskerna anses frivilliga för de anställda och de har fått information och 
utbildning om riskerna och hur de ska förhindras/begränsas. För de boende och arbetande i 
närheten är risken som DuPont Chemoswed anläggningar utgör, en icke frivillig risk, även 
om en del visste om anläggningen när de flyttade dit/började arbeta där. Därför inkluderades 
de anställda på företaget som delar kvarter med DuPont Chemoswed i bedömningen. Med 
påverkan avses här dödsfall för 3:e person. För att underlätta bedömningen av eventuella 
dödsfall genomfördes ett antal beräkningar baserade på olika skadenivåer. 
 
Riskbedömningen gjordes utifrån olyckor som företaget själv genererar och kan påverka. 
 
I analysen av olika sätt att presentera och värdera risker var fokuseringen på riskbedömningar 
inom säkerhet med människan i centrum. Metoderna studerades utifrån anläggningar 
liknande DuPont Chemosweds, dvs. med kemikaliehantering. Alltså gjordes ingen analys av 
hur andra typer av risker kan presenteras och värderas. Inte heller den ekonomiska aspekten 
analyserades.  

1.5 Rapportupplägg  
Rapporten är uppdelad i två delar. I del A återfinns riskbedömningen på DuPont Chemoswed. 
I del B beskrivs kortfattat riskbedömningar, olika faktorer som är viktiga vid val av 
presentations- och värderingsmetoder, de olika metoderna och deras fördelar och nackdelar. 
Dessutom presenteras ett förslag till en ny metod.  Kapitel 11 är sedan en samlad slutsats för 
del A och del B. Rapporten avslutas med förslag till vidare studier, ordlista, nomenklaturlista, 
referenslista och bilagor.  
 
I denna rapport definieras risk som en sammanvägning av frågorna: ”Vad kan hända?”, ”Vad 
är konsekvenserna?”, och ”Hur sannolikt är det?”. Detta är en vanlig definition inom 
riskhanteringsområdet.  
 
Denna rapport riktar sig till personer med viss kunskap om riskhantering inom säkerhet. 
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Del A    Riskbedömning på DuPont Chemoswed 
I denna del av rapporten återfinns den genomförda riskbedömningen på DuPont Chemosweds 
anläggningar kv. Degeln och Smedjan i Malmö som genomfördes under sommaren 2001. 
Den riskbedömning som görs åt DuPont Chemoswed skiljer sig något från den som återfinns 
här eftersom ytterligare önskemål framkommit under arbetets gång. 
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2 Företagspresentation 
DuPont Chemoswed bedriver idag sin verksamhet, tillverkning av läkemedelssubstanser och 
utveckling av produktionsmetoder, på två anläggningar som ligger inom kv. Degeln 
respektive Smedjan, på Sorgenfri industriområde i Malmö, se Figur 2–1. För ritning över 
Sorgenfri industriområde och anläggningarna se Bilaga A, B och C. Företagsspecifik fakta i 
detta kapitel baseras på information från platschefen, Rolf Lantz /49/.  
 

                                       

Figur 2–1: Del av Sorgenfri industriområde med DuPont Chemosweds anläggningar markerade. 

2.1 Historik  
1919 startades moderföretaget Ferrosan genom lanseringen av en medicin mot järnbrist, som 
var en av den tidens stora folksjukdomar. Det internationella genombrottet kom i början av 
1940-talet då Ferrosan utvecklade en substans som botar tuberkulos. Efterfrågan var stor och 
Ferrosan började även tillverka och sälja den aktiva substansen till andra företag. Detta 
skedde under namnet Chemoswed (Chemicals of Sweden), ett helägt dotterbolag. 
Tillverkningen skedde inledningsvis i källaren på Smedjan.  
 
En av de största produkterna idag är den blodförtunnande substansen Warfarin som 
tillverkats sedan 1970-talet. Till för ett par år sedan var företaget ensamma i världen om 
tillverkningen av en specialkvalitet, som används vid behandling av patienter som drabbats 
av blodpropp.  
 
Kemifabriken på Degeln byggdes i början av 1960-talet, i dåvarande utkanten av Malmö. 
1980 köpte Pågens familjebageri Ferrosan och 1984 köptes så företaget av Sonesson för ett 
samgående med Leo i Helsingborg. 1986 övertogs verksamheten av Pharmacia, som 1990 
övergick till Kabi Pharmacia. 
 
Efter förvärv av ett italienskt läkemedelsföretag beslutade Kabi Pharmacia 1994 att avveckla 
Malmöenheten. För att bl.a. säkra leveransen av den strategiska råvaran Warfarin köpte 
DuPont, 1996, den kemiska verksamheten bestående av produktionsutvecklingen på Smedjan 
samt den kemiska tillverkningen på Degeln. Fastigheten Degeln delades och 
tablettillverkningen, som DuPont föredrog att inte förvärva, köptes av Ferring. Sedan ett antal 
år delar QPharma, företaget som numera driver tablettillverkningen, och DuPont Chemoswed 
därför på Degeln.  
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Moderbolaget DuPont är ett av världens största kemiföretag med ca 93 000 anställda runt om 
i världen.  

2.2 Anläggningsbeskrivning  

2.2.1  Degeln 
Längs ena kortsidan av kvarteret löper kontinentalbanan med sina två spår och tät tågtrafik på 
ca 250 tåg per dygn, varav 40 godståg /50/. För mer detaljer se Bilaga B. 
 
Kvarteret delas av DuPont Chemoswed och ett annat företag, QPharma, och är helt omgivet 
av ett högt stängsel dit in och utpassering sker via  en vakt. DuPont Chemoswed sysselsätter 
ca 50 personer och på QPharma arbetar det ca 90 personer dagtid. DuPont Chemoswed och 
QPharma har utarbetat en gemensam insatsplan, tillsammans med Malmö Brandkår, samt en 
utrymningsplan. Utrymning övas regelbundet, med resultatet att all personal kan utrymmas 
inom fyra minuter. DuPont Chemoswed har inom kvarteret tankfarm, fatlager, kemifabrik, 
neutraliseringsanläggning för processvatten samt kontor. Kemifabriken inrymmer fyra hallar, 
gröna, röda, gula och blåa hallen, där bl.a. Warfarin, en terpolymer och Melperon utgör de 
volymmässigt största produkterna. Tillverkningen sker kampanjvis där varje kampanj består 
av ett antal satser med en typisk storlek på ca 200 kg pulver. Ett typiskt processflöde kan 
förenklat beskrivas enligt Figur 2–2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillsammans med råvaror satsas även lösningsmedel. Detta innebär att metanol, toluen, 
isopropanol, metylisobutylketon eller aceton pumpas från tankfarmen in i hallarna via långa 
rör utomhus. De kemikalier som hanteras i mindre omfattning förvaras i ett fatlager bredvid 
tankfarmen.  
 

Intransport av råvaror och kemikalier 
↓  

Lagring och hantering av råvaror, andra kemikalier och emballage 
↓  

Satsning av råvaror i reaktor 
↓  

Kemisk reaktion 
↓  

Isolering av produkt 
↓  

Rening av aktiv substans 
↓  

Torkning  
↓  

Siktning 
↓  

Rengöring av utrustning 
↓  

Lagring av färdiga produkter och avfall 
↓  

Utleverans 

Figur 2–2: Schematisk bild över ett typiskt processflöde. 
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Fabriken är brandcellsindelad så att varje tillverkningshall är en egen brandcell. De områden 
där lösningsmedel eller produkt i lösningsmedel hanteras är ”Ex-klassade”, se Bilaga B. 
Klassningen beror på att det kan finnas brännbara koncentrationer av lösningsmedel som lätt 
antänds av exempelvis gnistor. ”Ex-klassning” innebär bl.a. att endast godkända elektriska 
installationer och maskiner får användas inom området. Utrymmen klassas i olika zoner där 
zon 0 innebär områden där explosiv gasblandning förekommer ständigt. Zon 1 innebär 
områden där explosiv gasblandning kan väntas förekomma tillfälligt under normal drift. Zon 
2 innebär områden där explosiv gasblandning inte väntas förekomma under normal drift, och 
om det förekommer så är det endast sällan och kortvarigt. På Degeln förekommer zon 1 och 2 
i vissa av rummen och zon 0 inuti reaktorerna. Oftast gäller klassningen av zon 1 och 2 från 
golv till tak. 
  
I ångcentralen, som är placerad i kemifabrikens sydligaste del, förbränns en stor del av det 
använda lösningsmedlet i en förbränningsanläggning. Den är konstruerad av en 
efterbrännkammare till ett flygplan och den producerade ångan används för uppvärmning av 
reaktorer och samtliga byggnader på området. I övrigt används naturgas som 
uppvärmningskälla. 

2.2.2 Smedjan 
I Smedjan bedriver företaget kemisk forsknings- och utvecklingsverksamhet samt analytiskt 
utvecklingsarbete och kvalitetskontroll. Verksamheten sysselsätter totalt 17 personer och 
pågår i lokaler bestående av kontor, laboratorier och en pilotanläggning, kallad 
experimenthallen. I de närmast liggande byggnaderna arbetar enstaka personer (1-5 per 
byggnad). Dessutom bedriver Migrationsverket sin verksamhet i lokaler vilka närmast ligger 
20 meter från DuPont Chemosweds lokaler. Här arbetar 70 personer och samtidigt vistas 
uppskattningsvis ca 50 besökare i samma lokaler. Det finns idag inga bostadshus i den 
närmaste omgivningen. För ritningar se Bilaga A och C där även de delar av anläggningen 
som är ”Ex-klassad” är markerad. 
 
I experimenthallen sker tillverkning liknande den på Degeln, men i en skala som högst 
motsvarar 1/10 av kemifabrikens. Vid satsning körs ett fat i taget, med upp till 200 kg 
kemikalier, in i experimenthallen.  
 
I laboratorierna bedrivs forskning och utveckling med användning av en mängd olika 
kemikalier i volymer som oftast understiger 5 liter.  
 
De kemikalier som används lagras i ett fatlager, två kemikalieförråd och ett förråd för 
gasflaskor. Större mängder lagras i fatlagret på Degeln och rekvireras därifrån vid behov. 
 
På 4:e våningen lagras ungefär 1 ton Warfarin som ett säkerhetslager för tillverkningen i 
kemifabriken på Degeln. Denna mängd omsättes högst två gånger per år vilket innebär att 
den dubbla mängden förflyttas mellan de båda kvarteren lika många gånger per år.  
 
Uppvärmning av lokalerna inom hela kvarteret sker med ånga och hetvatten som produceras i 
en oljedriven panna. Oljan förvaras i en oljetank ovan mark. 

2.3 Produktinformation 
Verksamheternas art innebär att många olika kemikalier hanteras, antingen som råvaror eller 
i form av slutprodukter. Samtliga slutprodukter är biologiskt aktiva med olika medicinska 
effekter. Vissa slutprodukter, som framställes i enstaka kilogram kräver sluten hantering, 
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vilket sker i en specialutrustad del av kemifabriken inom Degeln. För fysikaliska data för de 
ämnen som använts vid beräkningar se Bilaga G. 

2.3.1 Lösningsmedel 
De lösningsmedel som hanteras är brandfarliga med flampunkt under 21oC dvs. brandfarlig 
vätska klass 1, och har kokpunkter över normal omgivningstemperatur (57-110oC). De 
förvaras vid atmosfärstryck i tankar/fat som ej är dimensionerade för övertryck. 
Uppvärmning av behållare kan leda till kärlhaveri och i små slutna utrymmen kan ångor från 
lösningsmedlen bilda explosiva blandningar med luft.  
 
De lösningsmedel som vanligen används är aceton, metanol, etanol, isopropanol, 
metyletylketon, toluen och metylisobutylketon. De förvaras i mängder upp till 20 m3 per 
tank. Totalt sett finns 100 m3 i Degelns tankfarm och Smedjan har tillstånd att förvara 3 m3 i 
fatlagret.     

2.3.2 Läkemedelssubstanser 
DuPont Chemoswed tillverkar för närvarande olika läkemedelssubstanser. De viktigaste 
produkterna för företaget är olika kvalitéer av Warfarin, framförallt natriumsaltet som ingår i 
läkemedlet Waran. Ett annat användningsområde för Warfarin är som råttgift. I rapporten 
benämns samtliga kvalitéer som Warfarin. Warfarin har blodförtunnande egenskaper. Andra 
substanser som för närvarande tillverkas är Melperon, som ingår i det lugnande läkemedlet 
Buronil, och en terpolymer som används för täckning av tabletter för att erhålla en långsam 
utsöndring i kroppen av den aktiva substansen som finns i tabletten. I mindre kvantiteter 
tillverkas andra substanser som befinner sig på forskningsstadiet för företagets kunder. Vid 
beräkningar användes Warfarinpulvrets egenskaper då detta är huvudprodukten och den 
produkt som ledde till den tidigare ”SEVESO I”-klassningen.  
 
De vanligaste biverkningarna av långvarigt, upprepat intag av Warfarin är blödning i 
kroppshåligheter och kroppsvävnad. Foster löper den största risken att drabbas av skador med 
rapporterade fall av missbildningar. En förmildrande omständighet med risken för 
förgiftningar är att effekten av en Warfarinexponering är lätt mätbar och reversibel inom ett 
par dygn. Vid allvarlig risk för förblödning finns dessutom en antidot, vitamin K, att tillgå.  
 
En vanlig dosering till patienter som behandlas med Warfarin (Waran) är 1,25-25 mg/dygn, 
/51/. LDlo-värdet (lägsta dödliga dosen för engångsintag) är för människa 7 mg/kg kroppsvikt 
/18/. Detta visar att ett ofrivilligt intag via luftvägarna innebär en förgiftningsrisk men att den 
akut dödliga dosen är mycket hög. Normalt andas människor 15 l/min, /20/, vilket innebär att 
koncentrationen vid inandning under 10 minuter måste vara ca 3 300 mg/m3 (för en person 
som väger 70 kg) för att ge en livshotade exponering, antaget att inandning och oralt intag 
ger samma toxiska effekt.  
 
Warfarin är även giftigt för djur och skadligt för vattenorganismer /46/. I denna rapport 
utreds inte detta närmare då fokuseringen är på människor, och dessa effekter har studerats i 
andra rapporter /45/. 

2.3.3 Övriga kemikalier 
Inom båda anläggningarna hanteras eter i mängder upp till 200 kg. När eter under en lång tid 
utsätts för luft och eventuellt solljus sönderfaller det till peroxider. Vissa av dessa peroxider, 
t.ex. väteperoxid, är mycket reaktiva och kan explodera vid måttlig uppvärmning, stötar m.m. 
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Att peroxiderna skulle explodera är ytterst osannolikt då dessa inte är koncentrerade och då 
etern innehåller stabilisatorer.  

2.4 Vidtagna åtgärder för ökad säkerhet  
Moderbolaget DuPonts tidiga utveckling inom krutbranschen innebar stora risker med ett 
flertal allvarliga olyckor under den första delen av 1800-talet. Detta initierade ett 
säkerhetstänkande som utvecklats till dagens situation där DuPont anser sig vara ett av 
världens mest säkerhetsmedvetna företag och som även säljer sitt säkerhetskunnande till 
andra företag. Baserat på en mycket strikt säkerhetspolicy och med övertygelsen att alla 
olyckor kan förebyggas arbetar DuPont globalt med en målsättning på noll arbetsrelaterade 
olyckor. Därför finns för alla delar av företagets verksamhet ett väl utvecklat regelverk och 
omfattande rapporteringssystem. För att kontrollera efterlevnaden görs regelbundna 
inspektioner av experter från moderbolaget. 

2.4.1 Säkerhetspolicy  
DuPont Chemosweds anläggning inom Degeln är klassad som en 43 §-anläggning enligt 
räddningstjänstlagen /39/. DuPont Chemoswed har tillsammans med andra liknande företag i 
främst Malmö kommun bildat SAFIR. Det är en sammanslutning som verkar för en 
samordning av resurser, utbildning, information och erfarenhetsutbyte samt har ett nära 
samarbete med Malmö Brandkår.  
 
Internt engagerar säkerhetsarbetet alla anställda och drivs formellt i ett beslutande forum 
kallat RCSG (Responsible Care Strategic Group) vilket närmast kan liknas vid en 
skyddskommitté. Vid sidan av detta bedrivs säkerhetsarbetet på flera olika sätt. Exempel på 
detta är: 

- PSM (Process Safety Management) som i olika arbetsgrupper driver projekt inom alla 
delar av företagets verksamhet 

- STOP-programmet innebär att det inom varje avdelning görs en inspektionsrunda 
minst en gång per månad  

- Årliga skyddsronder  
- Månatliga säkerhetsmöten med alla anställda 
- En heltidsanställd säkerhetsansvarig 

2.4.2 Tekniska lösningar 
Inne i hallarna där lösningsmedel, vätgas och pulver hanteras är ventilationen hög, vilket 
medför att risken för brännbara/explosiva koncentrationer i inomhusluften minskas.  
 
Vid tankfarmen finns tre skumaggregat: i tankfarmens två invallningar och till tankbilens 
invallning. Två vattenkanoner finns även installerade vid fatlagret. Installationerna är till för 
att begränsa en eventuell brand och för att i sådant fall skydda QPharmas anläggning. För att 
aktivera dessa säkerhetsanordningar krävs att Malmö Brandkår kopplar sin utrustning till 
systemet. Det tar Malmö Brandkår ca 10 minuter att komma till platsen från någon av de två 
närmaste stationerna. 
 
Företaget har en egen neutraliseringsanläggning (Degeln) som processvattnet normalt rinner 
igenom för att justera pH innan vattnet släpps ut i det kommunala avloppssystemet. Vid en 
brand eller liknande inomhus kommer alltså släckvattnet att först samlas i denna anläggning, 
där det även finns en katastrofbassäng. Utflödet till avloppssystemet kan stängas av och 
sedan kan det förorenade vattnet hämtas med tankbil, om det bedöms olämpligt att släppa ut.  
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Anläggningen har en inneboende tröghet, så även om det tar ett tag att stänga utloppet, så bör 
inte det förorenade vattnet hinna nå det kommunala avloppssystemet.  
 
Under normala förhållanden rinner dagvatten direkt till det kommunala avloppssystemet, 
men med en omkopplare kan även detta vatten ledas till katastrofbassängen i 
neutraliseringsanläggningen. Omkopplaren nås från tre platser på området. Vid en brand 
utomhus kan alltså släckvattnet tas omhand. 
 
Vid stora volymer förorenat vatten finns även en katastroftank i hamnen på 15 000 m3 att 
tillgå, för tillfällig förvaring. Denna tank innehas gemensamt av medlemmarna i SAFIR.  
 
Lättskumsprinkler har under hösten 2001 installerats i alla tillverkningshallar och lagret på 
Degeln. De är dimensionerade för att släcka en brand, och minskar därför konsekvenserna 
vid en eventuell brand i anläggningen.  

2.5 Framtidsvisioner 
Framtidsplanerna för DuPont Chemoswed är att år 2010 kunna köra kemifabriken 7 dagar i 
veckan, 24 timmar per dygn. Detta kräver att lagret byggs ut och att tankfarmen får större 
kapacitet.  
 
Vilka produkter som kan komma att tillverkas styrs av marknadens behov och kan inte 
preciseras närmare. 
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3 Inventering och identifiering 
Information inhämtades om vilka rutiner som finns, var, hur och i vilka mängder de olika 
kemikalierna förvaras och används. Både händelser som kan ske under normal drift och mer 
oförutsedda, beaktades.  
 
På Degeln studerades hela tillverkningsflödet från det att lösningsmedel och pulver levereras 
tills dess att använt lösningsmedel förbränns eller skickas till destruktion och färdiga varor 
levereras ut till kunderna. Även processcheman studerades för att få en noggrannare bild över 
flödet av substanser inom anläggningen. 
 
På Smedjan studerades ej tillverkningsflödet närmare, då det i stort sätt följer 
tillverkningsflödet på Degeln och eftersom produkterna ändras så ofta är det svårt att få en 
beskrivning som är aktuell. Laboratorierna där forskning och utveckling bedrivs studerades.  
 
Utifrån inventeringen och diskussioner med anställda vid DuPont Chemoswed och 
branschkunniga identifierades ett flertal olycksscenarier. Dessa listades utan hänsyn till om 
de kunde tänkas påverka 3:e person, hur sannolika de bedömdes och om det är risker som 
genereras av DuPont Chemoswed. I Bilaga E återfinns denna lista. 
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4 Konsekvensanalys 
De olyckor som kan ske inne i experimenthallen på Smedjan kan liknas vid de olyckor som 
kan ske inne i hallarna på Degeln. Mängderna hanterade lösningsmedel och pulver är dock 
mindre. På Smedjan sker även forskning och utveckling varvid även helt andra 
olyckscenarier kan uppstå där. Det stora flertalet scenarier som uppkommer vid forskning 
och utveckling kan hänföras till kemikaliehantering och kan ej förväntas påverka mer än 
den/de anställda som vistas i den omedelbara närheten, då det handlar om små 
kemikalievolymer. För en fullständig lista över identifierade scenarier se Bilaga E. 
 
En stor del av anläggningarna är ”Ex-klassade”, så vid rätt hantering och användning ska 
inga tändkällor finnas inom dessa områden. Trots detta kan ett flertal tänkbara tändkällor 
ändå finnas:  

- Biltrafik inom området 
- Trasiga lampor och lysrör 
- Statisk elektricitet vid oaktsam hantering m.m. 
- Elskåp i fatlager (Degeln)  
- Användande av truck 
- Ej jordad utrustning/tankbil på grund av misstag eller trasig utrustning 
- Åska 
- Gnista från kontinentalbanan (Degeln) 
- Mobiltelefoner som ej stängts av 

4.1 Generella antaganden 
De modeller som användes för att beräkna möjliga konsekvenser av olyckor är alla 
förenklingar och generaliseringar av komplicerade fall. För utförligare information om de 
olika modellerna, antaganden och kommentarer se Bilaga D. Till konsekvensberäkningarna 
gjordes även ett antal antaganden: 

- Utomhustemperatur = 293 K 
- Inomhustemperatur = 293 K 
- Atmosfärstryck = 101 325 Pa 
- Vindhastighet på 10 m höjd = 5 m/s, /45/ 
- Tankar och fat rämnar vid 1 bars övertryck /6/ 
- Kontraktionsfaktorn antas till 0,95 för vätske- och gasfasutsläpp, dvs. hål med 

rundade kanter, /20/  
- Pölarea = invallningsarea i de fall invallning finns 
- Pölarna antas vara cirkulära 
- Pöldiameter = flamdiameter 
- Väderstabilitetsklass D, dvs. neutral skiktning som uppstår vid molniga dagar och 

nätter med vindhastigheter över ca 5 m/s /20/, /45/ 
- Fyllnadsgrad av tankar, 85 procent 
- Flamtemperatur = 1 000 K 
- Brandgastemperatur = 900 K 
- Brännbara koncentrationer kan lokalt uppkomma över ¼ av undre 

brännbarhetsgränsen, /43/ 
- Explosiva koncentrationer kan lokalt uppkomma över ¼ av undre explosionsgränsen, 

/43/  
 
Ett flertal av dessa antaganden analyserades sedan i känslighetsanalysen för de beräknade 
scenarierna.  
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4.2 Kritiska förhållanden 
I denna riskbedömning beaktas säkerheten för 3:e person och dennes egendom. Enligt 
begränsningen ska endast påverkan som medför dödsfall på 3:e person beaktas, men även 
andra skador har i viss mån beräknats för att underlätta beräkningarna av antalet omkomna. 
När gränsvärden för 50 procent dödsfall funnits har dessa använts genom att alla innanför det 
beräknade avståndet förväntas omkomma och alla utanför förväntas överleva. Följande 
kriterier användes:   

- Andelen med 2:a gradens brännskada antas följa figur 11.9 i /20/ med 10 s 
exponeringstid. För en förenkling se Figur 4–1  

- 15 procent av de som erhåller 2:a gradens brännskador antas omkomma /20/ 
- Oskyddat trä kan antända vid en infallande strålning på 12,5 kW/m2 /10/ /23/  
- Vid ett övertryck på 260 kPa antas 50 procent omkomma /20/ 
- 50 procent trumhinnerupturer antas uppkomma vid ett övertryck på 100 kPa /20/  
- 50 procent av byggnadernas glasrutor går sönder vid ca 4,5 kPa övertryck /20/ 
- Beroende på byggnadens konstruktion kollapsar den vid ett övertryck från ca 5 kPa 

(plåtskjul och dylikt) och upp till 100 kPa (betongbyggnad, äldre tegelbyggnad) /20/ 
/40/ /48/ 

- LDlo är 7 mg/kg kroppsvikt för Warfarinexponering /18/ 
 

Andel med 2:a gradens brännskada 
vid en viss strålningpåverkan
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Figur 4–1: Andel med 2:a gradens brännskada vid olika strålningsnivåer. (Detta diagram är en förenkling av 
Figur 11.9 i /20/) 

4.3 Beräknade scenarier 
Utifrån riskidentifieringen valdes de scenarier ut för beräkning, som ger konsekvenser som 
kan förväntas påverka 3:e person och som DuPont Chemoswed själva genererar. De scenarier 
som antogs ge de värsta konsekvenserna för 3:e person beräknades först, så om de beräknade 
konsekvenserna ej påverkade 3:e person kunde liknande, men mindre farliga scenarier 
avfärdas vartefter.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av de åtta scenarier som lett till beräkningar. I Bilaga F 
finns en lista över samtliga scenarier med motivation till varför vissa ej beräknats. De 



Del A:  4  Konsekvensanalys 
 

 15

använda beräkningsformlerna och metoderna redovisas, diskuteras och värderas i Bilaga D. 
För sammanställning av resultat från de beräknade scenarierna se Tabell 4–1.  
 
Tabell 4–1: Sammanställning över konsekvenser, vid användning av grundvärden, för de beräknade 
scenarierna. 

 D13 D241) D242) D37 D38 D50 D52 D58 S1 
Strålningsnivå (kW/m2) - 120 150 - - - - - 75 
Avstånd till 2:a gradens brännskada (m) - 10 20 - - - - - <10 
Avstånd till antändning av trä (m) - 10 20 - - - - - <10 
Avstånd till 50 % dödsfall av tryckvåg (m)   1 - - <4 4 - 17 <4 - 
Avstånd till 50 % trumhinneskador (m) 2 - - <6 6 - 28 <6 - 
Avstånd till 50 % trasiga glasrutor (m) 20 - - <68 68 - 325 <68 - 
Avstånd till LDlo för Warfarinpulver (m) - - - - - 303) - - - 
1) Pölbrand i en invallning i tankfarmen. 
2) Pölbrand i båda invallningarna i tankfarmen. 
3) Exponeringstiden antas vara 10 minuter. 

4.3.1 Explosion av väteperoxid 
D13 är ett scenario på Degeln där eter först sönderfaller till peroxider vid tillgång på luft. Det 
finns periodvis fat med eter i fatlagret. Väteperoxid är en av de mer reaktiva peroxiderna och 
sönderfaller lätt vid kontakt med metaller, varför denna peroxid studerades vid 
beräkningarna. Den snabba sönderdelningen leder till en explosion där tryckvågor kan skada 
byggnader och människor. 
 
Eftersom faten är diffusionstäta kommer inget syre i kontakt med etern förutom vid 
upptappning. Detta gör att endast en mycket liten del av etern i fatet kan omvandlas till 
peroxider. I flaskor som är fyllda till 2/3 med eter och utsatta för ljus finns det, efter flera 
månader, några procent peroxider /35/. Det är svårt att veta hur reaktiv en eventuell 
blandning av eter och väteperoxid är, då etern innehåller stabilisatorer som ska förhindra en 
explosion, om peroxid bildas, och väteperoxiden måste vara koncentrerad för att reagera. 
 
Vid beräkningarna antogs att 1 kg väteperoxid exploderar. Det skulle medföra att glasrutor 
krossas inom ca 20 m. Avståndet till dödsfall och 50 procent trumhinneskador på grund av 
tryckvåg är 1-2 m. Detta gäller förutsatt att hinder i utbredningsvägen som dämpar 
tryckvågen saknas, annars minskar skadorna vid givet avstånd. Fatet kommer även att slitas i 
småbitar som lokalt kan skada både människor och egendom. Enklare byggnader (exempelvis 
plåtskjul) kommer att kollapsa på samma avstånd som krossade glasrutor uppkommer. 
Stabilare byggnader klarar ett högre tryck men kan få skador närmare explosionskällan.   
 
Aerosolen som bildas av etern vid explosionen leder vid antändning till ett eldklot. Detta 
eldklot medför strålningspåverkan, men inte till större skador för 3:e person än explosionen.    
 
I känslighetsanalysen studerades olika mängder av väteperoxid som exploderar. 10 och 100 
kg medför krossade rutor på 46 respektive 100 m, 50 procent trumhinneskador på 4 och 10 m 
och dödsfall på grund av tryckvåg på 3 och 6 m. Att 100 av de 200 kg eter som finns i ett fat 
skulle sönderfalla till väteperoxid skulle kräva mycket lång tid och stor inblandning av luft, 
vilket är mycket otroligt. Inte ens i detta mycket osannolika fall, uppkommer dödliga skador 
för 3:e person. 
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4.3.2 Brand i tankfarm 
D24 är ett scenario på Degeln där ett läckage på en tank i tankfarmen uppkommer. Om detta 
t.ex. sker nattetid då tankfarmen inte är i drift, kan stora mängder läcka ut innan eventuell 
upptäckt. Det är troligare med läckage under lassning/lossning från tankbil och vid pumpning 
till kemifabriken, men då är det alltid personal närvarande som snabbt kan larma och åtgärda 
läckage. Vid antändning uppkommer en pölbrand som leder till upphettning och eventuellt 
till tankhaveri på den/de andra tankarna i invallningen. Tankarnas ben skulle även kunna ge 
vika vid en pölbrand i invallningarna, med tankhaveri som följd. Denna brand leder till 
strålningsnivåer som kan påverka såväl människor som byggnader. En pölbrand som 
innefattar båda invallningarna är ett möjligt följdscenario.  
 
Vid beräkningarna antogs att det var toluen som strömmade ut, då det lösningsmedlet har 
störst energiinnehåll och således skulle ge de värsta konsekvenserna. I samma invallning som 
toluentanken står en tank med metanol som har en av de lägre kokpunkterna (65oC) för 
lösningsmedlena i tankfarmen. Hålet storlek antogs till 50 mm i diameter, motsvarande 
storleken på rören från tankarna. Denna storlek antogs då det är troligare att hål uppstår i 
anslutningar till tankar, än på själva mantelytan. Det finns två invallningar i tankfarmen med 
storlekarna 3,9·8·1 m respektive 7,5·7,5·0,65 m (l·b·h). Tankarna är stående, 4,5 m höga med  
en diameter på 2,4 m. 
 
Metanoltanken kommer att börja koka och sedan rämna efter knappt en timmes pölbrand. 
Detta förutsätter dock att ingen insats görs för att begränsa och släcka branden. Brinntiden för 
pölen av toluen är ungefär 1,5 timmar, dvs. längre än den tid som krävs för upphettning av 
metanoltanken. Pölbranden skulle medföra en strålningsnivå på 120 kW/m2. På ett avstånd av 
10 m från flammorna är det dock ingen risk för 2:a gradens brännskador. Ett eventuellt 
eldklot som skulle kunna erhållas då metanoltanken rämnar skulle vara kortvarigt och 
medföra mindre strålningsskador än den långvariga strålningen från pölbranden. 
 
Ett troligt följdscenario är att fler tankar rämnar på grund av  upphettningen från pölbranden 
av toluen, med en större pölbrand som följd. Vid en brand i båda invallningarna blir 
strålningsnivån 150 kW/m2. 20 meter från flamman är det då ingen risk för 2:a gradens 
brännskador.  
 
De strålningsnivåer som uppstår på grund av pölbranden kan komma att antända oskyddat trä 
på ett avstånd av 10 m (pölbrand i invallningen närmast QPharma) och 20 m (pölbrand i båda 
invallningarna). Med andra ord finns det risk att papptaket på QPharmas närmaste byggnad, 
som är byggd av lättbetong, kommer att antändas vid en pölbrand i båda invallningarna. De 
personer som kan befinna sig i den omedelbara närheten (< 20m) och inne i byggnaden 
förväntas hinna sätta sig i säkerhet och därför inte påverkas. Kontinentalbanan ligger på 
längre avstånd från tankfarmen än QPharmas byggnad och bör därför inte påverkas av en 
brand. Det är dock troligt att en eventuell brand skulle medföra att banan stängs tillfällig för 
att vara på den säkra sidan.  
 
Formel [4], [11] - [18] i Bilaga D användes vid beräkningarna. 

4.3.3 Explosion av vätgas inomhus 
D37 är ett scenario på Degeln där vätgas läcker ut inne i blå hallen. När vätgasen blandas 
med luft erhålls en explosiv blandning inom vissa koncentrationer. Vid antändning av 
gasblandningen uppstår då en tryckstegring inne i hallen.  
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Enligt processbeskrivningarna är det 1,3 bars övertryck i rören, varför detta värde användes. 
Hålet antogs ha en diameter på 5 mm vilket motsvarar rörbrott på rören där vätgas 
transporteras. Utströmningen antogs kontinuerlig och pågår då under 5 minuter, eftersom 
tuben rymmer motsvarande 9,5 m3 expanderad vätgas. Koncentrationen i hallen hamnar 
under ¼ av undre explosionsgränsen, även om hela tuben tömts utan att någon gas försvunnit, 
om fullständig omblandning antas. Med tanke på att gasen inte fördelar sig homogent i hela 
volymen kan lokala volymer av brännbara koncentrationer uppkomma. Dessa volymer bör 
vara små och inte finnas mer än under kortare perioder innan de ventileras ut då normal 
ventilation är 14 000 m3/h. En eventuell utsläpp kan därför inte förväntas leda till dödsfall för 
3:e person, eftersom de volymer som kan explodera är så små.  
 
Värsta scenariot för 3:e person är att anta en explosion av hela mängden vätgas som finns 
lagrad i tuben och att sedan anta att explosionen sker inomhus, men utan hinder från väggar 
m.m., dvs. som en explosion utomhus. Detta scenario motsvarar D38, dvs. ingen risk 
föreligger för 3:e person att påverkas av en tryckvåg. Se beräkningar nedan.  
 
Formel [1] - [3], [34] i Bilaga D användes vid beräkningarna. 

4.3.4 Explosion av vätgas utomhus 
D38 är ett scenario på Degeln där vätgas läcker ut från förvaringstuben på utsidan av 
byggnaden. Även här bildas en explosiv blandning med luft som kan antändas med 
tryckstegring som följd. Denna tryckvåg kan påverka såväl människor som byggnader.  
 
Vätgas är en mycket lätt gas och kommer snabbt att sprida sig i atmosfären och då erhålla en 
minskad koncentration vid ett utsläpp. Det troligaste scenariot, om det går hål på en vätgastub 
är att denna slits från väggen, om tuben ej är väl förankrad, och blir en projektil. Denna 
projektil kommer få en lokal nedslagsplats som bl.a. kan orsaka brandspridning. Detta fall 
studeras ej närmare eftersom risken för 3:e person är försumbar, eftersom sannolikheten för 
att en person skulle träffas är i det närmaste noll.    
 
Värsta fallet, som är mycket osannolikt, är då all vätgas i tuben momentant släpps ut och 
bildar ett gasmoln som antänds mycket snabbt. Energimängden i detta gasmoln är störst 
eftersom ingen gas ännu antas ha hunnit avlägsna sig. Trycket i tuben är 200 bars övertryck 
varför ett momentant utsläpp är troligt om ett brott eller hål uppkommer på eller i direkt 
anslutning till tuben.  
 
Vid en gasmolnexplosion av hela mängden gas blir avståndet till 50 procent dödsfall på 
grund av tryckpåverkan 4 m och avståndet till 50 procent trumhinneskador 6 m. Inom dessa 
korta avstånd kan ej 3:e person förväntas befinna sig, eftersom det är inom DuPont 
Chemosweds område i riktning mot kontinentalbanan. Byggnader som ligger 70 m bort 
kommer att få 50 procent av glasrutorna krossade och närmare kommer byggnaderna att 
förstöras i ökande utsträckning beroende av avstånd från källa och teknisk utformning. Detta 
gäller förutsatt att hinder i utbredningsvägen som dämpar tryckvågen saknas, annars minskar 
skadorna på givet avstånd. 
 
I känslighetsanalysen studerades om båda tuberna läcker ut samtidigt. Då blir avstånden 5 
respektive 13 m till 50 procent dödsfall och 50 procent trumhinneskadade. 50 procent av 
glasrutorna inom 85 m kommer att krossas av tryckvågen. 
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4.3.5 Spridning av Warfarinpulver i brandgas 
D50 är ett scenario på Degeln där brand uppstår i utrymmen med förvaring av 
Warfarinpulver i olika stadier. Pulvret sprids sedan med brandgaserna och kan påverka 
människor i omgivningen. Pulvret förvaras i tunnor som ska tåla viss brandpåverkan.   
 
För att få en uppfattning om spridningen av pulver i brandgaser gjordes 
spridningsberäkningar för en gas. Brandgasernas temperatur antogs vara 900 K och spridas 
via ventilationssystemet som mynnar ut på taket, 10 m över marken. Ventilationssystemets 
kapacitet i lagret, där de största mängderna Warfarin förvaras, är 0,69 m3/s (2 500 m3/h). 
Brandgasernas densitet antogs vara densamma som för luft (0,39 kg/m3) vid given 
temperatur. 
 
Koncentrationsberäkningarna gjordes vid en höjd på 1,5 m över marken, dvs. i normal 
andningshöjd.  
 
Pulvret antog sprida sig som en gas eftersom medelpartikelstorleken för Warfarin är 50 µm. 
Partiklarna kommer att sväva med luftströmmen, men sedimentera långsamt mot marken och 
lägga sig efter en tid.  
 
För att bedöma avståndet till dess att pulvret sedimenterat, gjordes beräkningar som tog 
hänsyn till friktion, gravitation och vindhastighet. Vid dessa beräkningar antogs pulvret 
uppföra sig som små vattendroppar, bortsett från att de inte förångas av värmen. Då 
vindhastigheten antogs vara 5 m/s och utsläppshöjden 10 m erhölls avståndet tills dess att 
pulver, med partikelstorlekar på 70, 50 och 10 µm, når marken vid 330 m, 645 m respektive 
16 km. Dessa avstånd jämfördes med de spridningsberäkningar som genomfördes, och visar 
att partiklarna är luftburna inom dessa avstånd.  
 
Den lägsta dos, av Warfarin, som en människa har omkommit av är 7 mg/kg kroppsvikt /18/. 
Med antagandet att en människa väger 70 kg innebär det ett intag av 490 mg Warfarin. 
Andningsvolymen för människor är normalt ca 15 l/min, /20/. Det medför en inandad 
luftvolym på 0,15 m3 under 10 minuter. Efter 10 minuter antas folk ha satt sig i säkerhet 
inomhus eller på betryggande avstånd. För att under dessa tio minuter inandas den lägsta 
dödliga dosen krävs en koncentration på 3 300 mg/m3 i luften. Vid spridningsberäkningar 
erhålls denna koncentration på 20-40 m beroende på hur stor del av brandgaserna som antas 
vara pulver (1-100 procent). Endast ett fåtal procent av brandgaserna bör vara pulver, då 
brandgaser till största delen består av luft. Inom dessa avstånd från kemifabrikens norra 
kortsida kan eventuellt personal på QPharma befinna sig. För att omkomma måste de dock 
var extremt känsliga och inandas brandgaser med  pulver i 10 minuter. 
 
Formel [19] - [33], [35] i Bilaga D användes vid beräkningarna. 

4.3.6 Dammexplosion 
D52 är ett scenario på Degeln med en dammexplosion, vid satsning i någon av hallarna, som 
kan medföra tryckpåverkan. Huruvida DuPont Chemosweds läkemedelssubstanser kan 
explodera är oklart. Trots det beräknas konsekvenserna av en eventuell dammexplosion enligt 
nedan. Värsta scenariot för 3:e person är att anta att explosionen sker utomhus, då inte väggar 
m.m. kommer att dämpa tryckvågen. Vid beräkningarna antogs allt pulver deltaga vid 
explosionen. Det är dock endast enstaka procent, av det pulver som är luftburet, som kan 
förväntas delta i explosion /23/ /41/. 
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De flesta organiska ämnen har förbränningsvärme på 30-50 MJ/kg /44/. Pulvret, som är 
organiskt, antogs därför ha ett förbränningsvärme på 40 MJ/kg. Vid de flesta satsningarna 
satsas totalt ca 200 kg från fem tunnor. Vid en explosion av 200 kg pulver skulle avståndet 
till 50 procent dödsfall på grund tryckpåverkan bli ca 17 m, avståndet till 50 procent 
trumhinneskador 28 m och avståndet till 50 procent krossade glasrutor 325 m.  
 
Känslighetsanalysen visade att konsekvenserna var nästan oberoende av valet av 
förbränningsvärme. Mängden pulver som deltar vid dammexplosionen varierades från 40 kg 
(motsvarande en tunna som satsas) till 1 800 kg (maximal total mängd vid en satsning).  
 
Då en tunna exploderar blir avståndet till 50 procent dödsfall på grund tryckpåverkan ca 10 
m, avståndet till 50 procent trumhinneskador 16 m och avståndet till 50 procent krossade 
glasrutor 190 m.  
 
1 800 kg pulver satsas på en gång, i ett delmoment vid tillverkningen av en av de mindre 
vanliga produkterna. Till detta krävs närmare 50 tunnor. Skulle en explosion ske när den sista 
tunnan satsas, kommer endast den pulvermängd som är luftburen och spridd att explodera i 
den primära explosionen. Den första explosionen kan i sin tur virvla upp mer pulver, som 
skulle kunna explodera i en sekundär explosion. Vid en teoretisk explosion av 1 800 kg 
pulver skulle avståndet till 50 procent dödsfall på grund tryckpåverkan bli ca 36 m, avståndet 
till 50 procent trumhinneskador 58 m och avståndet till 50 procent krossade glasrutor 675 m.  
 
De närmsta bostadshusen ligger 70 m från Degeln, för att få 50 procent trumhinneskador på 
detta avstånd krävs en explosion med ca 2 500 kg pulver, vilket överstiger den största mängd 
som satsas.  
 
Det är inte troligt att en pulverexplosion medför en risk för 3:e person, dels för att så stora 
mängder pulver som behövs ej är troliga och allt pulver inte kommer att vara luftburet och 
medverka i samma explosion. Dels beräknas konsekvenserna genom antagandet att 
explosionen sker i det fria. Vid en explosion kommer väggar m.m. att absorbera en stor del 
av kraften från explosionen eftersom DuPont Chemosweds byggnader är äldre 
tegelbyggnader som är stabila. Skador på byggnader i omgivningen kan dock inte uteslutas 
men då även de omgivande byggnaderna är stabila bör avståndet till kollapsade byggnader 
inte överstiga avståndet till 50 procent trumhinneskador. 

4.3.7 Reaktion mellan lut och aluminiumpallar 
D58 är ett scenario på Degeln där läckage uppstår på en luttank. Om luten kommer i kontakt 
med en aluminiumpall sker en reaktion där vätgas bildas. Även här bildas en explosiv 
blandning med luft som vid antändning leder till tryckstegring. I gröna hallen finns en luttank 
med en volym på 2 000 liter och där kan även tillfälligtvis finnas aluminiumpallar. Reaktion 
sker enligt nedanstående formel:  
2 Al + 2 OH- + 6 H2O → 3 H2 + 2 Al(OH)-

4 
 
Hastigheten för förloppet när lut kommer i kontakt med en aluminiumpall är osäkert, men för 
att få en uppskattning gjordes antagandet att en pall upplöses till bl.a. vätgas på 12 timmar. 
Under en natt kan en reaktion ske utan upptäckt, eftersom fabriken inte är bemannad. 
Ytterligare ett antagande var att aluminiumpallen upplöses konstant under de 12 timmarna. 
Mängden aluminium kommer att vara den begränsande faktorn, då endast en eller ett par 
pallar (á 15 kg) finns tillgängliga för lutangrepp.  
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Gröna hallen har en ventilation på 12 000 m3/h och översta våningsplanet har en volym på 
525 m3. Efter en timme kommer vätgaskoncentrationen att ha stabiliserat sig på 0,01 
volymprocent, dvs. långt under ¼ av den undre explosionsgränsen för vätgas. Det är således 
svårt att komma upp i brännbara koncentrationer. Lokalt kan dock brännbara koncentrationer 
förekomma då omblandningen inte är perfekt. Inte heller vid förlopp där hela pallen upplöses 
på en dryg timme uppkommer koncentrationer i närheten av ¼ av undre explosionsgränsen 
för vätgas.   
 
Den totala volymen vätgas som teoretiskt kan bildas av en aluminiumpall är 20 m3 (jämför 
med 9,5 m3 i D38). Det är mycket osannolikt med tanke på ventilation och den troligtvis 
långsamma produktionen av vätgas att det kan ske en explosion med mer än 9,5 m3 vätgas i 
detta scenario, för beräkningar hänvisas därför till D38. 
 
Formel [34] i Bilaga D användes vid beräkningarna. 

4.3.8 Brand i fatlager 
S1 är ett scenario på Smedjan där ett utsläpp i fatlagret uppkommer. Vid antändning 
uppkommer en pölbrand med strålningsnivåer som kan påverka byggnader och människor i 
närheten. 
 
Fatlagret ligger skyddat på en bakgård med en långsida av galler. De andra väggarna är av 
tegel. Faten, som innehåller 0,2 m3, är placerade på mindre invallningar, med storleken 
1,4·0,9·0,3 m (l·b·h). Invallningens bottenarea antas vara pölbrandens area i beräkningarna. 
För att en pölbrand ska uppkomma måste hålstorleken, vid ett eventuellt läckage, vara 
tillräckligt stort för att vätskan ska hinna rinna snabbare än pölen brinner upp. Dessa storlekar 
kan uppkomma vid större skador på faten. En pölbrand kan även uppkomma vid fördröjd 
antändning av ett utsläpp. Strålningsnivån från en pölbrand i en invallning blir ca 75 kW/m2. 
 
I känslighetsanalysen studerades pölstorlekens inverkan på strålningsnivån. För att erhålla en 
nivå motsvarande den i D24 ovan, krävs en pöl större än fyra invallningar. Med tanke på 
utströmningshastighet och de volymer som förvaras i ett fat, bör detta scenario inte kunna 
uppkomma. För avståndsberäkningar till olika strålningsnivåer se D24 där strålningsnivån är 
120 kW/m2. De omgivande byggnaderna är gjorda av tegel och bör därför inte antändas lätt. 
Personer i den närmaste omgivningen antas hinna sätta sig i säkerhet.  
 
Formel [4], [11] - [18] i Bilaga D användes vid beräkningarna. 

4.4 Känslighetsanalys/osäkerhetsanalys 
De antagna värdena varierades vid behov beroende på egenskaper och studerade scenarier. 
En del variationer kommenteras även inne i scenarierna. De variabler som uppvisade stora 
variationer kombinerades sedan för att studera ett värsta scenario. Nedan följer en lista över 
ändrade variabler där det antagna grundvärdet är kursiverat. Detta är en sammanställning 
över samtliga beräknade scenariers antaganden, vilket innebär att alla variationer ej 
genomförts för alla beräkningar. De parametrar som berörde varje enskilt beräknat scenario 
har dock varierats.   

- Utomhustemperatur; 273 K, 293 K, 313 K  
- Vindhastighet på 10 m höjd;  2 m/s, 5 m/s, 10 m/s 
- Pöldiametern fördubblades och fyrdubblades 
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- Stabilitetsklass; B, D, F, ( B = soliga dagar med låga vindhastigheter, D = molniga 
dagar och nätter med vindhastigheter över ca 5 m/s, F = nätter med låga 
vindhastigheter  /20/) 

- Hålstorleken minskades till halva och en fjärdedel  
- Höjdskillnaden mellan utsläppshöjd och vätskenivå i behållare med vätska halverades 
- Flamtemperaturen; 500 K, 1 000 K, 2 000 K 
- Ventilationsflödet varierades från 0 m3/h till högsta uppmätta 
- Total reaktion mellan aluminiumpallar och lut sker på; 1 h, 3 h, 6 h, 12 h 
- Utsläppt mängd vätgas; 1 tub, 2 tuber  
- Mängd väteperoxid som bildas av eter; 1 kg, 10 kg, 100 kg 
- Mängd pulver som deltar i dammexplosion; 40kg, 200 kg, 1 800 kg  
- Förbränningsvärmet för Warfarinpulver; 30 MJ/kg, 40 MJ/kg, 50 MJ/kg 

 
Resultaten från grundvärdena visade inte på dödsfall för 3:e person. Eftersom 
känslighetsanalysen inte visade på stora variationer i framräknade konsekvenser för 3:e 
person genomfördes ej en noggrannare osäkerhetsanalys. 

4.5 Egendomsskador för 3:e person 
Vid en brand i tankfarmen på Degeln kan den avgivna strålningsenergin påverka QPharmas 
närmaste byggnad. Det finns en risk att bl.a. byggnadens papptak antänds. Ingen av de övriga 
scenarierna kan medföra strålningsnivåer som kan antända byggnader i närheten av 
anläggningarna.  
 
Vid en brand i fatlagrena kan brandspridning ske genom att fat havererar och av 
tryckökningen sprids som brinnande projektiler. De lokala nedslagsplatserna kan således 
medföra nya brandhärdar. Spridningen av fat dämpas till viss del av de skyddande taken och 
väggarna. Även tankar och gastuber kan leda till brandspridning på samma sätt. 
Nedslagsplatserna blir dock mycket lokala. 
 
Vid en explosion kan byggnader förväntas kollapsa inom det beräknade avståndet till 50 
procent trumhinneskador, dvs. ca 100 kPa övertryck. På längre avstånd beror skadornas 
omfattning på byggnadskonstruktionen, där betong och äldre tegelbyggnader förväntas klara 
de övertryck som uppstår utan att kollapsa men mindre stabila byggnader kollapsar i 
varierande utsträckning. Hinder i utbredningsvägen kan dämpa tryckvågen och då minska 
skadorna på givet avstånd.   

4.6 Miljöpåverkan 
Med de tekniska lösningar som finns bör inte förorenat processvatten och släckvatten nå det 
kommunala avloppssystemet, mer än möjligtvis i små kvantiteter.  
 
Om ett mindre hål uppkommer på rören som går från pumprummet till hallarna kan 
lösningsmedel läcka ut utan upptäckt. Det finns dock bara lösningsmedel i rören vid 
pumpning från tankfarmen till hallarna i kemifabriken. Under dessa rör finns inget som 
samlar upp utsläppet, utan allt dränerar direkt ner i marken eller rinner ut mot syra-/baslagret, 
fatlagret eller gårdsplanen. De lösningsmedel som används har liten miljöpåverkan i mark, 
vatten och luft. Lokal påverkan kan uppkomma under kortare tider /19/.   
 
Utredningar har gjorts angående Warfarins miljöpåverkande egenskaper som bionedbrytning, 
toxicitet för mikroorganismer och bioackumulation. Se exempelvis utredningar gjorda av 
Chemoswed och tillståndsansökan enligt miljöbalken för DuPont Chemoswed /12/ /18/ /45/ 
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/46/ /47/. I tillståndsansökan finns även en genomgång av miljöpåverkan i och med den 
ordinarie produktionen. Vid fullständig förbränning kommer Warfarin sönderdelas till 
koldioxid och vatten /46/.  
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5 Frekvensanalys 
Inget av de beräknade scenarierna på Degeln och Smedjan kommer att medföra dödsfall för 
3:e person. Sannolikheten för dödsfall för 3:e person, på grund av DuPont Chemosweds 
anläggningar, är därför i det närmaste lika med noll.  
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6 Riskvärdering 
Ett problem med en riskbedömning är hur risker som beräknats ska presenteras och värderas. 
Hur en risk upplevs beror bl.a. på frivillighetsgraden, nyttan och givetvis ekonomiska 
aspekter. Idag saknas klara regler för hur risker i Sverige ska redovisas och värderas. I denna 
riskbedömning redovisas riskerna, för dödsfall för 3:e person, i form av individriskkonturer 
och samhällsrisken i så kallade F/N-kurvor, enligt Malmö Brandkårs önskemål. En fördel 
med detta är att definitionen död eller levande är tydlig. Var gränsen mellan sjuk och frisk 
går är mycket svårare att avgöra. Nackdelen är att även utan några dödsfall kan ett stort antal 
skadade förkomma. I och med detta erhålls inte en heltäckande bild av risken.  
 
DuPont Chemosweds anläggningar kan medföra strålningspåverkan, tryckpåverkan och 
spridning av läkemedelssubstanser och brandgaser. Enligt de beräkningar som utförts 
kommer inte 3:e person att utsättas för strålningspåverkan, som kan leda till dödsfall. På både 
Degeln och Smedjan kan en pölbrand medföra tillräcklig strålningsnivå för att medföra 
dödsfall, detta dock i den absoluta närheten av branden. Anställda på de närliggande 
företagen vistas därför inte tillräckligt nära för att kunna omkomma.  
 
Inte heller tryckvågor från explosioner kommer direkt att leda till dödsfall. Sekundära skador 
på grund av att byggnader kollapsar kommer troligen inte att påverka 3:e person, se 
resonemang om byggnaders hållfasthet nedan.  
 
Brandgaserna skulle kunna innehålla viss mängd av de läkemedelssubstanser som DuPont 
Chemoswed tillverkar inom anläggningarna. De vanligaste läkemedelssubstansernas 
konsekvenser är idag blodförtunnande och lugnande. Störst mängder finns det normalt av det 
blodförtunnande medlet. På ett avstånd av 20-40 m (1-100 procent pulver i brandgaserna) 
från anläggningen kan en koncentration på 3 300 mg/m3 uppkomma i brandgaserna. Denna 
koncentration motsvarar vid inandning i 10 minuter den lägsta dosen som rapporterats leda 
till dödsfall. På dessa avstånd kan personal från QPharma vistas. Men för att några ska 
omkomma krävs dock att de är extremt känsliga och inte sätter sig i säkerhet inom 10 
minuter.  

6.1 Individrisk 
Individrisken avspeglar den risk för dödsfall eller skada som en enskild individ utsätts för på 
en specifik plats runt företagets anläggningar. Den är ej beroende av huruvida personer 
verkligen finns närvarande eller ej. Risken presenteras med individriskkonturer där 
frekvensen för dödsfall eller skada vid olika avstånd från riskkällan anges, för exempel se 
Figur 9–2. Malmö Kommun har antagit ett acceptanskriterie för individrisk till 10-6 /43/.  
     
Resultaten från genomförda konsekvensberäkningar visar inte på någon risk för dödsfall för 
3:e person, varför DuPont Chemosweds anläggningar uppfyller kravet. 

6.2 Samhällsrisk 
Samhällsrisken redovisar förväntat antal dödsfall eller skadade i kombination med frekvensen 
för varje enskilt beräknat olycksscenario. Med en F/N-kurva menas ett diagram med antal 
dödsfall på ena axeln och ackumulerad frekvens på andra. Malmö Kommun har antagit 
acceptanskriterier för F/N-kurvor enligt Figur 6–1 nedan.  
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Figur 6–1: F/N-diagram med Malmö Kommuns acceptanskriterier /43/. 

Resultaten från genomförda konsekvensberäkningar visar inte på någon risk för dödsfall för 
3:e person, dvs. DuPont Chemosweds anläggningar uppfyller acceptanskriterierna. 
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7 Rekommenderade åtgärder 
En olycka på DuPont Chemosweds anläggningar, kv. Degeln och Smedjan beräknas inte 
medföra dödsfall för 3:e person. Skador på 3:e person och byggnader kan kanske uppkomma 
på grund av tryckvågor, bränder och giftiga brandgaser. Eftersom det i denna bedömning var 
dödsfall som skulle redovisas, erhölls ingen individ- eller samhällsrisk. Även om inga 
dödsfall förväntas betyder det inte att det inte finns saker som kan förbättras och som då ökar 
säkerheten. 
 
Inom det inhägnade fatlagret på Degeln finns ett elskåp. Även om området inte är ”Ex-
klassat” är det olämpligt med ett elskåp här, då det är en möjlig tändkälla. 
 
För att upptäcka läckage i dagsläget krävs det manuell detektion, vid tidpunkter då ingen 
personal är närvarande behövs detektorer. Om läckage sker i tankfarm, fatlager, hallar och 
rum med tankar kan gasdetektorer, nivådetektorer och liknande användas för detektion. Vid 
ett läckage på rören mellan pumprum och hallar på Degeln kan lösningsmedel läcka ut utan 
att upptäckas. Med exempelvis en flödesmätare upptäcks ett läckage lättare. För att minska 
miljöpåverkan vid ett eventuellt läckage kan någon form av uppsamlingsanordning under 
dessa rör installeras. I dagsläget är dessa säkerhetshöjande åtgärder inte motiverade, men vid 
en eventuell utbyggnad skulle automatisk detektion kunna höja säkerheten.    
 
Vid en brand i tankfarmen på Degeln är det risk att QPharmas närmaste byggnad antänds. För 
att förhindra detta finns i dagsläget vatten- och skumkanoner installerade. Dock är det 
brandkåren som driver dessa med sin utrustning. För att skydda QPharmas byggnad måste 
kanonerna aktiveras i ett tidigt skede. För ett ytterligare skydd skulle fasaden på QPharma 
kunna sprinklas med en enklare anordning som företaget själv kan driva. Exempelvis genom 
att ett perforerat rör monteras så att tak och yttervägg på byggnaden vid behov kan bevattnas. 
 
Gång och cykelbanan som ligger i direkt anslutning till Degeln är olämplig, då de gående 
utsätts för riskerna från både kontinentalbanan och DuPont Chemoswed. Detta är inte DuPont 
Chemosweds ansvar.  
 
Det finns i dagsläget en överdriven rädsla för Warfarin, mycket beroende på bristande 
kunskap. Genom att informera allmänheten om Warfarinets och de andra 
läkemedelssubstansernas egenskaper kan denna rädsla minskas. 
 
Det finns planer på att utöka Degelns produktion och då kommer en större tankfarm att 
krävas. Redan i dagsläget hotar tankfarmen, vid en brand, QPharmas närmaste byggnad. En 
förutsättning för utökningen är att ytterligare åtgärder för att öka säkerheten vidtas. Dessa kan 
vara att bygga in tankfarmen, begränsa pölarean vid ett läckage, automatiskt 
detektionssystem som aktiverar skum- och vattenkanonerna eller andra aktiva system. 
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Del B    Analys av hur risk kan presenteras och värderas  
Inledningsvis i denna del presenteras vilka krav det finns på analyser och bedömningar av 
risker inom säkerhet. Dessutom beskrivs allmänt om uppbyggnad, funktion och problematik 
kring riskbedömningar.  
 
I denna del sammanställs och analyseras också för- och nackdelar med olika 
konsekvensnivåer, gränsvärden, presentations- och värderingsmetoder. Utifrån analysen 
föreslås en ny modifierad metod för presentation och värdering av risker för en anläggning 
liknande DuPont Chemosweds.  
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8 Allmänt om riskbedömningar 
I många sammanhang är det viktigt att analysera de risker som finns för att få en klar bild 
över riskerna och för att kunna minska de oacceptabla. Det är de åtgärder som vidtas utifrån 
riskbedömningen som leder till ökad säkerhet, inte bedömningen i sig. Det är viktigt att inte 
glömma bort att åtgärderna kan leda till minskad risk, men inte eliminering.  
 
Den traditionella riskbedömningen  bygger på:  

- Definiering av systemet 
- Inventering och identifiering  
- Konsekvensanalys 
- Frekvensanalys 
- Riskvärdering 

Genom att definiera systemet avgränsas huruvida det är en delprocess, anläggning m.m. som 
ska studeras. Inventering och identifiering syftar till att identifiera olika riskkällor. Eftersom 
detta utgör grunden för riskbedömningen är det viktigt att vara noggrann. Beroende på hur 
kvantitativ riskanalysen är genomförs mer eller mindre omfattande beräkningar av 
konsekvenser och frekvenser för olika riskkällor. Dessa båda analyser vägs sedan ihop och 
värderas i riskvärderingen. Beroende på riskvärderingen kan sedan riskerna anses acceptabla 
utan åtgärder, acceptabla förutsatt riskreducerande åtgärder eller helt oacceptabla. Det är den 
aktuella situationen som avgör vilka delar i riskbedömningen som ska prioriteras.  Det är 
viktigt att riskbedömningar uppdateras vid ändrade förhållanden, för att alltid vara aktuella. 
 
Riskhantering innebär att kontinuerligt genomföra riskreducerande åtgärder då detta behövs 
och kontrollera systemet. För en bild av de olika delarna inom riskhanteringen se Figur 8–1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskhantering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskbedömning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskanalys 

Inventering och 
identifiering 

Frekvensanalys Konsekvensanalys 

Riskvärdering 

Riskreduktion/kontroll 

Definiering av systemet 

Figur 8–1: Principiell uppbyggnad av riskhanteringsprocessen  
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8.1 Lagstiftning 
Riskbedömningar utförs idag inom flera olika områden; säkerhet, hälsa, miljö, livsmedel, 
ekonomi m.m. I denna del ligger fokuseringen på riskbedömningar inom säkerhet. I 
lagstiftning har det på senare år införts flera krav på analyser, bedömningar och utredningar 
av risker som ett företag kan generera. För utdrag och sammanfattningar, se nedan.  
 
Enligt räddningstjänstförordningen ska risker som kan medföra allvarlig skada för både miljö 
och människor analyseras. Detta ska göras på 43 §-anläggningar, som definieras i 
räddningstjänstlagen. Det är inte tydligt definierat vad allvarlig skada innebär och därför kan 
olika konsekvensnivåer väljas vid en riskbedömning. Nedan följer utdrag ur 
räddningstjänstlagen och räddningstjänstförordningen.  
 
Räddningstjänstlag /39/ 
43 § Vid en anläggning, där verksamheten innebär fara för att en olyckshändelse skall 
orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön, är anläggningens ägare eller 
innehavare skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och 
egendom och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 
skador. 
 
Räddningstjänstförordning /38/ 
68 § Ägaren eller innehavaren av en sådan anläggning som avses i 43 § 
räddningstjänstlagen (1986:1102) skall analysera riskerna för sådana olyckshändelser vid 
anläggningen som skulle kunna medföra allvarliga skador på människor eller i miljön.  
 
Enligt 9 § i lag om brandfarliga och explosiva varor /32/, skall den som bedriver verksamhet 
med hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor, se till att det finns tillfredsställande 
utredning om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och om de skador som därvid 
kan uppkomma. I Sprängämnesinspektionens allmänna råd till föreskrifter om hantering av 
brandfarliga vätskor /1/, anges vad en riskutredning innebär och även riskutredningens 
omfattning. En riskutredning enligt dessa råd motsvarar ungefär det som innefattas i 
riskhanteringsprocessen i denna rapport. 
 
Enligt lag, förordning och föreskrift om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor /21/ /33/ /42/, ska säkerhetsrapporter upprättas för verksamheter i 
den högre kravnivån. De ska innehålla: 

- Information om hur verksamhetens driftsystem och organisation har utformats för att 
förebygga allvarliga kemikalieolyckor 

- En beskrivning av verksamhetens omgivning 
- En beskrivning av anläggningen och de farliga ämnen som förekommer eller kan 

förekomma där 
- En identifiering och analys av olycksrisker 
- Uppgifter om förebyggande åtgärder för att förhindra och begränsa följderna av en 

allvarlig kemikalieolycka 
- Internplan för räddningsinsatser 

Enligt 11 § i lagen anges att dessa säkerhetsrapporter ska förnyas vart femte år, eller oftare. 
Internplanen för räddningsinsatser ska uppdateras vart tredje år. I  Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor /3/, regleras motsvarande utifrån 
arbetsgivarna och arbetstagarna. 
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Enligt 3 § i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gaser samt styrelsens allmänna råd om 
tillämpning av föreskrifterna /4/, står det att för all verksamhet där gas hanteras skall en 
riskbedömning göras. Riskbedömning enligt denna föreskrift motsvarar till stora delar, men 
inte helt vad som menas med riskbedömning i denna rapport. Utifrån denna ska sedan 
åtgärder vidtas för att säkerheten ska bli betryggande. Även i t.ex. Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter om kemiska arbetsmiljöer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
/5/, krävs en riskbedömning. 
 
Diskussion 
I lagstiftningen ställs ökande krav på analyser och bedömningar av risker. Antalet 
riskbedömningar kommer därför att öka med tiden. 
 
Enhetlighet är viktigt för att bedömningarna ska bli så objektiva som möjligt. Dessutom 
underlättas för de som inte är experter på området att tolka presenterade resultat om endast en 
eller ett fåtal metoder används. I och med enhetlighet är det också möjligt att jämföra och 
värdera olika men liknande anläggningar. 

8.2 Funktion 
En riskbedömning ska ge en bild av den risk som ett företag utgör. Den ska förmedla 
information om komplexa förhållanden så att beslutsfattare, företagare, allmänheten och 
andra berörda parter ges en möjlighet att värdera riskerna. Exempel på information som söks 
är riskavstånd för räddningstjänster och riskbild för företag och myndigheter. För mer om 
detta se Kapitel 9.1.4. Utföraren av riskbedömningen har en viktig uppgift att genom sitt 
kunnande presentera riskbilden så att berörda parter kan förstå och använda resultaten i olika 
sammanhang.  
 
Med riskbedömningar identifieras möjliga framtidsscenarier. Detta kan öka medvetandet om 
befintliga/kommande risker och eventuella åtgärder kan värderas. Istället för 
överraskningar/ofrivillig utsatthet handlar det om medvetet risktagande. Företaget får 
handlingsberedskap och ökad flexibilitet utifrån kunskap och förebyggande åtgärder. Utifrån 
framtidsbilden kan utbildning redan idag inriktas mot kommande risker /26/. Åtgärder som 
genomförs idag får effekt först i morgon, därför är det viktigt att ligga steget före.  
 
Idag finns en tendens att riskbedömningar hamnar i en pärm eller låda utan vidare åtgärder. 
Att konstatera att det finns risker och sedan inte vidta åtgärder mot dessa leder inte 
någonvart,  meningen är att förbättra säkerheten på bästa tänkbara sätt utifrån bedömningen. 
Idag sker uppföljning i många fall varken internt eller från den myndighet som krävde en 
bedömning av riskerna.      

8.3 Riskanalysmetoder 
Det finns ett antal olika riskanalysmetoder som är mer eller mindre arbetskrävande. De 
kräver olika mycket indata och ger olika resultat. De varierar från uppskattningar till 
djupgående numeriska analyser, där situationen är avgörande för vilken/vilka som är att 
föredra. I Figur 8–2 nedan redovisas några metoder och huruvida de är kvalitativa eller 
kvantitativa. Därefter följer en kort beskrivning av dessa metoder. För mer information om 
dessa och andra metoder hänvisas till annan litteratur, exempelvis /11/ /13/ /23/ /36/.   
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8.3.1 Kvalitativa metoder  
Kvalitativa metoder används ofta inledningsvis i riskbedömningar för att identifiera riskkällor 
men kan även vara användbara vid mindre komplexa anläggningar och för enkla 
riskbedömningar. Beroende på hur ingående metoderna används kan en hög detaljeringsnivå 
uppnås. Konsekvenser och frekvenser beräknas inte explicit, men en grov uppskattning görs i 
vissa fall.  
 
Checklistor – En lista baserad på tidigare erfarenhet studeras för att kontrollera att god 
praxis och lagstiftning följs. Checklistor upprättas för att undvika störningar av olika slag och 
det är viktigt att listan uppdateras och är anpassad till rådande förhållanden. 
 
Grovanalysmetoder – Riskkällor identifieras utan hänsyn till detaljer och används därför 
ofta för att besluta om grundligare analys är nödvändig eller ej. I vissa fall används 
grovanalys som en inledning till en djupare analys.  
 
What if? – Möjliga konsekvenser undersöks genom analys av frågan ”Vad händer om…?”. 
På så sätt kan händelser med oönskade konsekvenser identifieras.  
 
HAZOP – Olika avvikelser i processen studeras genom att i noder granska de olika 
parametrar som beror av processen. På så sätt identifieras tänkbara farliga avvikelser av 
parametrarna och vad de kan bero på.  

8.3.2 Semi-kvantitativa metoder 
Inte heller i semi-kvantitativa metoder beräknas konsekvenser och frekvenser noggrannare. 
För mindre komplexa anläggningar och enkla riskbedömningar kan dessa metoder användas.  
 
Riskindex – Genom att vikta olika faktorer som påverkar riskbilden fås ett tal som beskriver 
den relativa risken. Med hjälp av detta index kan olika risker rangordnas och jämförelse av 
olika riskreducerande alternativ ske. Detta är i sig inte en fullständig riskanalys. Det finns 
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Figur 8–2: Schematisk bild över olika riskanalysmetoder 
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många olika index som är anpassade till olika typer av anläggningar. Riskindex är även en 
presentationsmetod.  

8.3.3 Kvantitativa metoder 
Dessa metoder är numeriska och används framför allt vid komplexa anläggningar och 
processer eller då en ingående riskbedömning behövs/krävs. 
 
Konsekvensanalyser – Konsekvenser beräknas noggrant för olika riskkällor medan 
frekvenser inte beaktas. 
 
QRA (Quantitative Risk Analysis) – En  kvantifiering av risker som påverkar människor, 
både inom och utom anläggningen, görs där både frekvenser och konsekvenser beräknas. 
Risken kan bl.a. presenteras som individ- eller samhällsrisk. 
 
PRA (Probabilistic Risk Analysis) – Liknar QRA ovan men är än mer detaljerad, framförallt 
vad gäller de utlösande faktorerna. Risken kan bl.a. presenteras som individ- eller 
samhällsrisk. 
 
Osäkerhetsanalys – Detta motsvarar en QRA eller PRA men med en ingående 
osäkerhetsanalys av de olika variablerna i beräkningarna. Risken kan bl.a. presenteras som 
individ- eller samhällsrisk. 

8.4 Konsekvensnivåer 
För att kunna genomföra konsekvensberäkningar krävs det en definition av vilken/vilka 
konsekvensnivåer som ska studeras. Det kan t.ex. vara dödlig eller någon nivå av skadlig 
koncentration,  strålnings- eller tryckpåverkan. Beroende av vald/valda konsekvensnivåer 
används sedan olika gränsvärden. 
 
Dödsfall från olika orsaker är direkt jämförbara. Det är mycket svårare att jämföra olika typer 
av skador. Är 2:a gradens brännskada från en brand likvärdigt med lungödem eller andnöd 
som orsakas av en giftig gas? Ett annan problem är hur skador som inte är akuta, ska 
värderas. För att kunna använda skador som konsekvensnivå krävs därför enhetliga 
definitioner så att olika skador som anses likvärdiga kan likställas. Detta bör kunniga inom 
medicin utreda, då de har den erforderliga kunskapen. Problematiken gäller även 
egendomsskador. 
 
Vissa olyckor kan medföra konsekvenser som inte är direkt skadliga, men som medför 
psykologiska obehag eftersom de uppfattas som farliga, exempelvis inandning av brandgaser. 
Utspädda brandgaser är inte alltid direkt skadliga, men det upplevs obehagligt att inandas 
dem, speciellt om de innehåller okända ämnen.  

8.4.1 Gränsvärden 
Ett stort problem oavsett vilket gränsvärde som väljs är underlaget. Idealet är att ha data från 
akut exponerade människor för att kunna förutsäga hur människor kommer att påverkas vid 
en eventuell olycka. Att genomföra studier av allvarliga konsekvenser på människor för akut 
eller mer långvarig exponering är inte etiskt försvarbart. Det finns dock en del data om t.ex. 
radioaktiv strålning som studerats vid bombningar och olyckor.  
 
Det finns ett antal olika gränsvärden som används inom arbetsmiljön. Vissa av dessa grundas 
på långvarig exponering med låga nivåer. Andra bygger på djurförsök och sedan har 
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bedömningar och säkerhetsfaktorer adderats. Det är därför mycket svårt att använda 
gränsvärden från arbetsmiljön vid riskbedömningar som bygger på akut exponering. 
 
Att överföra resultat från djurförsök till hur människor reagerar innebär en viss osäkerhet 
eftersom det inte är säkert att en människa reagerar på samma sätt som ett djur. Försöken 
studerar antingen dödsfall eller någon annan skadlig effekt. Huruvida ett djur har avlidit eller 
inte avgörs enkelt. Det är dock svårare att avgöra om den studerade effekten har uppkommit 
eller ej, varför ytterligare en osäkerhet införs. Alla dessa försök är känsliga för val av 
individer, val av studerad effekt och organ. För vissa kemikalier finns inte alla sorters 
konsekvensnivåer/gränsvärden testade, utan i dessa fall får de gränsvärden som finns 
användas, eller också får en bedömning om likvärdig kemikalie göras /16/.  
 
Det finns olika sätt att utföra djurförsök för att få fram gränsvärden, som gäller akuta 
effekter. Antingen undersöks det vid vilken dos/koncentration ett visst antal procent av 
försöksdjuren uppvisar den studerade effekten. Ett annat sätt är att utsätta försöksdjuren för 
ett antal olika doser/koncentrationer och sedan undersöks i vilka fall den studerade effekten 
uppkommit. Detta görs genom en hypotesprövning där det undersöks om det är statistiskt 
säkerställt att en viss effekt uppkommit. Om det vid en dos/koncentration inte är statistiskt 
säkerställt att en viss effekt uppkommit men det är det vid nästa, högre, dos/koncentration, 
ligger gränsen någonstans mellan dessa värden. Ju större intervall mellan de studerade 
doserna/koncentrationerna desto mindre exakt blir resultatet med stora osäkerheter i 
gränsvärdena som följd. Om olika skadenivåer studeras kan en del ytterligare svårigheter 
uppkomma:  

- Den studerade effekten är kanske inte den kritiska 
- Vaga formuleringar på effekt gör att det många gånger är svårt att avgöra om 

individen ska klassas som frisk eller sjuk 
Det finns idag ett flertal olika gränsvärden. Nedan följer en kort beskrivning av några och 
sedan redovisas för och nackdelar för dessa i Tabell 8–1. 
 
ECx/EDx  – Effect concentration/dose. Den koncentration/dos varvid x procent av de 

exponerade uppvisar den studerade effekten. 
LCx/LDx  – Lethal concentration/dose. Den koncentration/dos varvid x procent av de 

exponerade akut omkommer. 
LDlo  – Lethal dose low. Den lägsta dos som lett till dödsfall. 
LOAEL  – Lowest observed adverse effect level. Den lägsta exponeringsnivå där 

skadlig effekt kunnat observeras. 
NOAEC/NOAEL  – No observed adverse effect concentration/level. Den högsta 

exponeringskoncentration/nivå där inga skadliga effekter kunnat 
observeras. 

NOLC  – No observed lethal concentration. Den högsta exponeringskoncentration 
där inga omkomna kunnat observeras. 
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Tabell 8–1: En förteckning över några gränsvärden och deras för- och nackdelar 

Gränsvärde Fördelar Nackdelar 
ECx/EDx  
 

- Möjligt att välja effekt att 
studera  

- Mäter skadlig nivå  
- Procentandelen kan 

varieras  

- Måste få effekt för att kunna dra slutsatser 
- Det kan vara svårt att avgöra om individen ska 

klassas som frisk eller sjuk  
- Studerade effekten är kanske inte den kritiska 
- Vilken procentandel ska användas  

LCx/LDx - Tydligt om den 
exponerade omkommer 

- Procentandelen kan 
varieras 

- Noll dödsfall innebär inte att det är ofarligt 
- Ofta söks även antalet skadade 
- Vilken procentandel ska användas  

LDlo - Tar hänsyn till extremt 
känsliga individer. 

- Kan baseras på människor 
- Konservativt vid val av 

konsekvensnivån dödsfall  

- Ofta söks även antalet skadade  
- Finns inte på så många kemikalier för 

människor 

LOAEL - Anger den lägsta  nivå där 
skadlig effekt uppkommer 

- Möjligt att välja effekt att 
studera 

- Mäter skadlig nivå 

- Studerade effekten är kanske inte den kritiska 
- Statistiskt mått, lägsta nivå betyder att det är 

statistiskt bevisat att effekt uppträder 
- Det kan vara svårt att avgöra om individen ska 

klassas som frisk eller sjuk 
- Känslig för koncentrationsintervallen  

NOAEC/ 
NOAEL 

- Anger när ingen skadlig 
effekt uppkommer 

- Möjligt att välja effekt att 
studera 

- Mäter skadlig nivå 
 

- Studerade effekten är kanske inte den kritiska 
- Statistiskt mått, ingen skadlig effekt betyder 

att det inte är statistiskt bevisat att effekt 
uppträtt 

- Ingen observerbar effekt betyder inte att effekt 
uteblivit 

- Det kan vara svårt att avgöra om individen ska 
klassas som frisk eller sjuk  

- Känslig för koncentrationsintervallen  
NOLC - Anger högsta 

koncentration där ingen 
omkommer  

- Tydligt om den 
exponerade omkommer 

- Noll dödsfall innebär inte att det är ofarlig  
- Ofta söks även antalet skadade 
- Statistiskt mått, ingen omkommen betyder att 

det inte är statistiskt bevisat att någon 
omkommer av given koncentration 

- Känslig för koncentrationsintervallen 
 
Många riskbedömningar använder idag LC50 (från djurförsök) som gränsvärde. Detta då ett 
avstånd söks till där alla innanför antas omkomma och alla utanför klara sig. Genom att anta 
att de som omkommer på längre avstånd är lika många som de som överlever på kortare 
avstånd så kan LC50 användas vid beräkningarna. Detta antagande kan vara grovt om 
koncentration –  konsekvenssambandet inte är normalfördelat, om det är stor variation i 
antalet personer på olika avstånd eller om antalet utsatta är få. Det är dock ett antagande som 
minskar beräkningarna avsevärt.  
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8.5 Problematik 
Förknippat med utförandet av en riskbedömning finns det vissa svårigheter och faktorer som 
bör observeras. Nedan följer en beskrivning av några av dessa. 
 
En risk kan ha olika innebörd både beroende på vem som diskuterar risken och i vilket 
sammanhang. För att undvika missförstånd är det viktigt att tänka på detta vid 
kommunikation kring ämnet. Exempel på olika betydelser av risk är: hot om fara, 
konsekvensen av eller sannolikheten för en oönskad händelse /27/ /34/. För att minska 
missförstånd och feltolkningar krävs en enhetlig definition av de termer och begrepp som 
används inom riskhanteringsprocessen. Många gånger är riskkommunikationen mellan 
parterna ett problem. Den risk som ingenjörerna visar på i riskbedömningarna är inte alltid 
den risk som allmänheten upplever och politikerna ska ta hänsyn till vid beslut. Därför 
minskar tilltron till bedömningarna och eventuella beslut som fattats utifrån dem. 
 
Det är viktigt att konsekvensberäkningar följer verifierade beräkningsmodeller där 
antaganden och förenklingar är lätt överskådliga, för att underlätta granskning.  
 
Om risken presenteras på ett numeriskt sätt kan en falsk uppfattning fås att resultaten är 
exakta. Även om resultatet ser exakt ut innehåller det förenklingar, antaganden och 
osäkerheter som bör synliggöras. Detta kan göras genom en osäkerhetsanalys eller genom att 
presentationssättet direkt visar på osäkerheterna. 
 
Vid genomförande av en riskbedömning finns ett antal felkällor/osäkerheter som kan påverka 
resultaten. Vissa går inte att undvika med dagens underlag och kunskapsnivå, men det är 
viktigt att vara medveten om dem. Felkällor/osäkerheter är att /13/:  

- Felaktigt förutsätta något om bakgrund eller antaganden för bedömningen 
(exempelvis säga att kemikalien är farlig/ofarlig när den inte är det) 

- Använda historisk data om framtiden 
- Använda surrogat för det som söks (exempelvis laboratorietest på djur istället för 

fakta om exponerade människor) 
- Införa systematiska eller slumpmässiga fel 
- Använda modeller som bygger på oberoende, om så inte är fallet 
- Använda förenklade modeller av komplexa system 
- Synergieffekter påverkar resultaten 

 
Det finns olika sorters osäkerheter; modell-, parameter- och utfallsosäkerheter. 
Modellosäkerheter innebär att alla modeller är förenklingar av mer komplicerade fall och 
alltså inte helt beskriver det aktuella fallet. Med parameterosäkerhet menas problematiken 
kring värderingen av svårt skadade jämfört med lindrigt skadade och även en dödad i år mot 
tre dödade om fem år. Med utfallsosäkerhet avses att kunskap saknas om hur utfallen i 
framtiden kommer vara, exempelvis får inte alla åtgärder enbart önskad effekt (vinterdäck 
leder till ökad säkerhet samtidigt som hastigheten många gånger höjs och säkerheten åter 
sänks) /34/.   
 
Eftersom det är omöjligt att veta hur anläggningarna kommer att förändras i framtiden kan 
förutsättningarna för riskbedömningen förändras och då måste den uppdateras för att hela 
tiden vara aktuell. Dessutom är det svårt att bedöma konsekvenserna av nya riskkällor där 
kunskapen ännu är begränsad.   
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Ju noggrannare en riskbedömning utförs desto mer krävs i tid och pengar. Teoretiskt sätt går 
det att lägga hur mycket tid som helst, eftersom det alltid finns något att fördjupa sig 
ytterligare i. Till viss del medför en noggrannare analys ett bättre beslutsunderlag, men 
oavsett kommer alltid antaganden och förenklingar att göras. Detta medför att helt säkra 
resultat aldrig kan erhållas. Var gränsen ska dras för en tillräcklig analys måste vara en 
avvägning mellan kostnad och nytta. Det kan vara viktigare att lägga tid och pengar på att 
förbättra det som kommit fram vid en analys, än att lägga dem på en ännu djupare. Krav som 
är onödigt höga har också ett pris bl.a. genom ökande kostnader och onödig oro hos 
människor /34/. 
 
Det kan vara svårt att motivera ett företag med förhållandevis små risker att genomföra 
kostnadskrävande, men säkerhetshöjande åtgärder, om de ligger i direkt anslutning till en 
större riskkälla. Helhetsbilden för samhället blir kanske inte nämnvärt bättre av dessa 
åtgärder. Samtidigt måste alla ta ansvar för sina risker. 
 
Samhället förändras hela tiden och de förutsättningar som råder vid byggande av 
anläggningar kan ändras med tiden. När städer växer ändras detaljplaner och tidigare utkanter 
av städerna blir mer centrala områden. För allmänhetens riskuppfattning spelar det ingen roll 
om det egna bostadshuset eller den riskfyllda anläggningen i fråga byggdes först, samtidigt är 
det svårt att kräva att ett företag ska få högre krav på sig för att omgivningen ändras.  
 
Anställda förväntas vara både informerade och utbildade om de förutsättningar som gäller på 
arbetsplatsen. I och med det kan de till viss del kontrollera risken. I vissa fall får de dessutom 
kompensation genom exempelvis högre lön. Om anställda ska tas med eller inte vid 
riskbedömningar är en bedömningsfråga. I vissa länder anges högre acceptanskriterier för 
anställda än allmänheten /14/. Att arbetet ska kunna bedrivas på ett säkert och tryggt sätt 
regleras i Sverige, i arbetsmiljölagstiftningen.   
 
Genom att riskbedömningar får ett enhetligt utseende är det lättare för beslutsfattare och 
granskare att besluta och värdera utifrån dem, men standardisering av riskbedömningar 
medför också ett antal möjliga problem /13/:  

- Olika typer av risker som ska studeras och presenteras  
- Olika motiv för att utföra riskbedömningen   
- Olika typ och mängd av analytiska resurser som finns tillgängliga för 

riskbedömningen  
- Olika typ och kvalitet på tillgänglig data  
- Olika sammanhang som riskbedömningar uppkommer i  

 
Idag krävs i Sveriges lagstiftning ingen analys av riskerna kring transport av farligt gods. 
Ansvariga under själva transporterna är åkeriföretagen, och inte vare sig avsändare eller 
mottagare. Eftersom olyckor sker vid transport/lastning/lossning skulle en riskhantering över 
transporterna kunna öka säkerheten.  
 
Det kan vara svårt att ta till sig argument om risker, då dessa kan utgöra hinder för en önskad 
utveckling. Det finns även en hög tro på att själva kunna klara av de problem som kan uppstå 
/26/.   

8.5.1 Frekvensberäkningar 
Allmänheten har svårt att uppskatta sannolikheter. Detta beror dels på att människors 
uppskattningar är kvalitativa och inte kvantitativa och dels på att det som läggs på minnet, 
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ges automatiskt en högre sannolikhet /30/. De frekvenser som används vid frekvensanalyser 
ger därför inte alltid en klar bild över hur vanligt förekommande händelsen är. Det är ingen 
intuitiv skillnad mellan  en frekvens på 1 gång på 10 000 år och 1 gång på 100 000 år /26/. 
Inte heller säger den enskilda frekvensen, 1 gång på 10 000 år = 10-4 /år = att en viss händelse 
inträffar en gång på 10 000 år, speciellt mycket.  
 
Den statistik som finns bygger på historia och specifika anläggningar och olyckor/tillbud. 
Huruvida denna statistik är tillämpbar på nya anläggningar, i andra miljöer och med andra 
förutsättningar är osäkert.  
 
Eftersom det idag finns mycket litteratur med varierande sannolikheter skiljer sig 
frekvensberäkningar åt beroende på val av litteratur.  
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9 Presentations- och värderingsmetoder  
För att presentera och värdera risk finns ett antal olika modeller, som alla har olika för- och 
nackdelar. För att kunna välja en lämplig metod krävs att hänsyn tas till ett antal faktorer.  

9.1 Faktorer som påverkar val av presentationsmetod/kriterier  

9.1.1 Olika typer av risker 
Beroende på hur risker uppfattas är gemene man mer eller mindre benägen att utsätta sig 
själv och andra för dem. Många faktorer spelar in och det är viktigt vid jämförande av risker 
att inte olika typer av risker blandas. Att köra bil är ett frivilligt val och kan inte direkt 
jämföras med en fabrik i närheten av bostaden. På samma sätt går det inte att jämföra 
trafikolyckor på en väg med en annan, så länge inte motsvarande sträcka med samma 
hastighet m.m. studeras. Antal olyckor på 1 km kan inte jämföras med antalet olyckor på 100 
km. Detta gäller även vid jämförelse mellan olika populationer. 

9.1.2 Politik – vetenskap 
Riskbedömningar ska vara vetenskapliga och förmedla information om riskbilden i fråga. De 
ska visa på åtgärder som kan förbättra säkerheten, men inte fatta beslut om vad som är en 
acceptabel risk. Vad som är acceptabelt är en politisk fråga. Det är alltså viktigt att skilja 
mellan ingenjörers och politikers roll i detta sammanhang. Ingenjörer ska redovisa 
vetenskaplig information och politiker ska fatta beslut utifrån detta. Problemet ligger i att det 
saknas klara regler för vad och hur risker ska presenteras, vilket kan leda till att 
beslutsunderlaget inte alltid förstås. Istället får ingenjörerna göra värderingen och indirekt 
besluta om vad som är acceptabelt.  

9.1.3 Allmänhetens syn på risker 
För att riskbedömningar ska fylla sin funktion krävs det att de risker som studeras är 
relevanta och att acceptansnivån avspeglar allmänhetens värderingar. Kritiken mot 
riskbedömningar är ofta just att människors riskuppfattning inte överensstämmer med 
bedömningen. Människor upplever risker olika, vad som utgör en risk för en person gör det 
kanske inte för en annan /24/. Det finns en övre gräns där konsekvensen anses oacceptabel, 
oavsett hur låg frekvensen är /30/.  
 
Risktagande skiljer sig åt från person till person och beror bl.a. på: personlighetsdrag, kön, 
ålder, utbildning, livsstil och värderingar, gruppåverkan och människors uppfattning om eget 
risktagande jämfört med andras. Kvinnor upplever ofta risker som allvarligare än män och är 
mer försiktiga. Gemensamt för de människor som oroar sig minst för risker i samhället, är att 
de har en hög utbildning och inkomst och stort förtroende för politiker, industrin, 
vetenskapen och teknisk expertis /24/.   
 
De risker som människor bedömer som mest oroande är de som gäller det närliggande, 
vardagliga – den egna personen, hemmet och familjen. Risker för olyckor, sjukdom och död 
är mest framträdande. Kvinnor är generellt mer orienterade mot hem och familj, medan män 
är mer inriktade mot arbetslivet och betonar risk för arbetslöshet och ekonomiska problem 
/30/.    
 
I det dagliga livet är det inte undvikandet av risker, hot och kriser som styr, utan framförallt 
försöker människor uppnå och vidmakthålla ”det goda livet” /30/. Livsstilsrisker är svåra att 
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värdera eftersom de till stor del handlar just om livsstil, fri vilja m.m. Riskerna som livsstilen 
medför kan vara svårt att värdera för en utomstående /22/.   
 
Riskupplevelsen påverkas av ett antal omständigheter som kan delas upp i två faktorer; 
graden av fruktan och okändheten, se Figur 9–1. 
 

 
Det finns ett antal andra faktorer som också påverkar riskupplevelsen. I och med att gamla, 
kända, tekniska risker upplevs som mindre farliga än nya, värderas ny teknik strängare än 
etablerad. Risker med utbredd teknik eller med många delaktiga värderas också strängare än 
mer specifik teknik med få delaktiga (t.ex. standardbilar – sportbilar). Eftersom barn anses 
oskyldiga, ska de skyddas. Risken som påverkar en verklig person upplevs värre än om det är 
en ”statistisk person”. Allmänheten vill även sprida riskerna för att inte utsätta någon för en 
alltför stor risk. Om konsekvenserna för riskerna inte är reversibla upplevs de som farligare. 
Risker som anses naturliga (exempelvis skred och radon i bostäder) upplevs som mindre 
hotande än risker som mänskligheten ger upphov till (exempelvis kärnkraft) /13/. Människors 
egna erfarenheter av risker och negativa händelser har också en mycket stor betydelse för hur 
risk upplevs /24/.  
 
Upplevd risk är inte alltid detsamma som beräknad risk. Exempelvis är det lättare att 
acceptera riskerna kring transport av bensin, än de sannolikt mer harmlösa transporterna av 
natronlut. I det första fallet ser individer ett direkt samband med sin egen vardag. Den andra 
förstår bara experter /37/. Genom att personligen dra nytta av en risk kan större risker 
accepteras /13/. 
 
Media prioriterar att rapportera om sensationella, spektakulära, lättbegripliga och på andra 
sätt närliggande risker och händelser /24/. Detta görs eftersom risker och katastrofer lätt 
fångar uppmärksamheten /22/. Människor har en tendens att överskatta negativa 
konsekvenser från stora och sällsynta olyckor. Detta beror på att ett flertal faktorer, så som 

Faktor 1: Grad av fruktan 
Okontrollerbar – Kontrollerbar 

Oroande – Ej oroande 
Dödlig – Ej dödlig 

Katastrofal – Individuell  
Stor risk för kommande generationer – Liten risk för kommande generationer 

Svårt att påverka – Lätt att påverka 
Ofrivillig – Frivillig 

 
Faktor 2: Grad av okändhet 

Inte observerbar – Observerbar 
Okänd för de exponerade – Känd för de exponerade 

Fördröjda effekter – Direkta effekter 
Ny risk – Gammal risk 

Okänd för vetenskapen – Känd för vetenskapen 

Figur 9–1: Faktorer som påverkar riskupplevelsen, baserad på /7/, där vänstra ledet upplevs som mer 
allvarligt.  
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psykologiska, sociala och kulturella påverkar upplevelsen. Medias urval har även en stor del i 
detta /30/.    
 
Det finns en viss oro för kemikalieolyckor och explosioner och samtidigt en stor önskan om 
mer information om dem /17/. En ökad information till allmänheten är därför önskvärd för att 
minska oron.   
 
Diskussion  
Genom att på ett tydligare sätt presentera risker som finns i samhället ges allmänheten en 
chans att påverka och värdera sin egen risksituation. För att få människor att ändra sitt 
riskbeteende måste de först förstå helheten.  
 
Genom att göra människor uppmärksamma på risker i sin närhet kan riskmedvetandet 
implementeras i människors dagliga handlingar, dvs. påverka kulturen. På detta stadium 
erhålls ett system som är mer mottagligt för förändringar och variationer och där utsatthet 
ersätts med risktagande /27/.   
 
För att erhålla mer objektiva beslut krävs någon form av kriterier eller vägledning. Dessa 
måste återspegla allmänhetens uppfattning vad gäller olika typer av risker. Genom att inte 
använda absoluta acceptanskriterier utan mer vägledande kan beslut fattas i varje enskilt fall 
utifrån gällande förutsättningar, men med vägledning utifrån kriterierna.   

9.1.4 Information som söks i riskbedömningar  
Det viktigaste är att alla som förväntas komma i kontakt med riskbedömningen kan finna den 
information de söker och att den är presenterad på ett sätt som förstås och accepteras.  
 
Politiker 
Ibland är politiska beslut kopplade till riskbedömningar. Oberoende av hur riskbedömningen 
då är utformad och vilken information som finns tillgänglig i denna måste beslut fattas. Ska 
en ny anläggning tillåtas, ett nytt bostadshus få byggas osv? Till detta behöver politikerna ett 
beslutsunderlag motsvarande det som myndigheten, se nedan, söker. Dessutom behöver 
politikerna insikt i allmänhetens riskuppfattning i frågan. Politikerna är folkvalda för att styra 
samhället på ett sätt som medborgarna vill.  
 
Myndigheter 
Det är myndigheterna som i lagstiftning kräver att riskbedömningar ska utföras. I vissa fall är 
det sedan lägre instanser som granskar och fattar beslut utifrån dem. Men även myndigheter 
på olika nivåer använder riskbedömningarna i varierande utsträckning. För objektiva 
bedömningar krävs enhetliga riskbedömningar. Den information som söks är beroende på vad 
som ska beslutas. I vissa situationer är det intressant med individrisk för att visa på hur stor 
risk någon människa utsättas för, och i andra fall samhällsrisken för att visa på hur stor risk 
samhället utsätts för.  
 
Kommun 
Kommunen söker motsvarande information som myndigheterna, men här för att kunna 
planera mer konkret i form av t.ex. översiktsplan och detaljplan. Genom en sammanställning 
av den befintliga riskbilden i kommunen kan beslut rörande eventuell nyetablering av 
anläggningar och bostadsbebyggelse underlättas mot bakgrund av dagens risknivån i det 
tänkta området. Det är därför viktigt att samma konsekvensnivåer studeras i analyserna.  
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Räddningstjänsten  
I en riskbedömning söks information som kan underlätta arbetet vid planerandet inför och vid 
en eventuell insats. Riskavstånd till givna skadenivåer underlättar vid beslut om hur stora 
områden som ska spärras av och evakueras vid en insats. Även information om huruvida 
känsliga verksamheter, som daghem och sjukhus, kommer att påverkas är viktigt. Vid det 
förebyggande arbetet är en riskbedömning användbar för att identifiera risker som bör 
åtgärdas och följas upp. 
 
Företaget 
Utifrån den genomförda riskbedömningen ska företaget med anställda få en klar bild över 
risknivån. I rapporten bör säkerhetshöjande åtgärder anges liksom konsekvenser av olika 
identifierade händelser. Internt kan sedan företaget utvärdera eventuella förbättringar efter 
genomförandet av rekommenderade åtgärder. Oavsett hur låg risknivån är från början kan 
alla företag bli säkrare. Det är bra att information om vad som påverkar riskbilden 
presenteras.  
 
Allmänheten 
Som boende, arbetande eller besökande i ett område har alla rätt att känna sig trygga. Därför 
är det viktigt att riskbedömningar som genomförs finns tillgängliga för de som vill studera 
dem och att innehållet görs förståeligt och avspeglar den risk som allmänheten anser relevant. 
För den enskilda individen i närheten av en riskkälla är det av intresse att få veta hur stor 
individrisken är där han/hon bor, arbetar eller t.ex. har barn i skola.  
 
Organisationer  
Det finns ett antal organisationer som bl.a. arbetar för att öka säkerheten i samhället. De är 
intresserade av riskbilden för hela samhället och då ger samhällsrisken en bra bild. De kan 
även vara intresserade av att inte någon utsätts för en alltför stor risk, och då är någon form 
av individrisk användbar.  

9.2 Presentationsmetoder  
För att beslutsfattare m.m. ska ha användning för en riskbedömning krävs det att riskerna 
presenteras på ett förståeligt sätt. Det är även viktigt att all information som söks finns med. 
För att kunna jämföra olika riskbedömningar och få objektiva bedömningar måste 
presentationsmetoderna vara enhetliga. Dock är det viktigt att tänka på att inte jämföra olika 
risktyper. I olika situationer kan olika sätt att presentera risk vara att föredra. Det är även 
viktigt att möjliggöra uppdateringar av riskbedömningen. Nedan följer en kort beskrivning av 
ett antal presentationsmetoder, för närmare beskrivning se bl.a. /14/ /23/.  

9.2.1 Individrisk  
Individrisken avspeglar den risk som en enskild individ utsätts för. Den är ej beroende av 
huruvida personen verkligen finns närvarande eller ej. Presentationsmetoden används vid 
kvantitativa riskbedömningar. 
 
Presentationssätt 
Risken kan bl.a. presenteras med individriskkonturer där frekvensen för studerad 
konsekvensnivå vid olika avstånd från riskkällan anges antingen som cirklar på en karta, se 
Figur 9–2, eller i ett diagram med den ackumulerade frekvensen plottad mot avstånd.  
 
Risken kan även presenteras som ett tal, t.ex. den största risk som någon utsätts för. 



Del B:  9  Presentations- och värderingsmetoder 
 

 45

 Skärhamns Frys  AB 

Gästhamn 
Turistbyrå 
Restaurang 

Museum 

360 m 

5b4a

 
Figur 9–2: Exempel på individriskkonturer inritade på en karta 

Diskussion 
En allmän nackdel med individrisk är att ingen hänsyn tas till om det finns människor 
närvarande eller ej. En individrisk måste alltid värderas utifrån om det verkligen är möjligt att 
det finns människor på platsen. En falsk uppfattning om att de beräknade/redovisade värdena 
är exakta kan dessutom uppkomma. Användningsområden för individrisk är t.ex. att 
allmänheten får en bild av hur stor risk de är utsatta för. Vid vissa beslut är detta ett lämpligt 
underlag för att inte utsätta enskilda individer för en alltför stor risk. För att kunna presentera 
en individrisk krävs oftast mycket indata och beräkningar. 
 
Att presentera risken som kurvor på en karta, ger en tydlig bild av risksituationen. Det är 
även möjligt att jämföra och sammanställa de utritade kurvorna från olika anläggningar, 
såvida samma konsekvensnivå används. Att presentera i diagramform är mer abstrakt, men 
kräver inte kartor.  
 
Tal som redovisningsmetod är bra om en snabb jämförelse mellan liknande anläggningar är 
viktig. En jämförelse bör dock inte vara syftet med riskbedömningen. Dessutom förloras 
mycket information som t.ex. kan användas vid förbättring av säkerheten på anläggningarna.   

9.2.2 Samhällsrisk 
Samhällsrisken visar hur stor risken är för samhället, dvs. hur stort antal dödfall/skadade som 
riskkällan kan medföra. Presentationsmetoden används vid kvantitativa riskbedömningar. 
 
Presentationssätt 
Ofta presenteras samhällsrisken i ett diagram med en s.k. F/N-kurva, se Figur 9–3. Det 
betyder att antalet dödsfall (N) plottas mot den ackumulerade frekvensen (F). Det är även 
möjligt att göra ett liknande diagram med andra konsekvensnivåer.  
  
Redovisningen kan även ske med ett tal där antalet påverkade och frekvensen vägts samman 
för varje risk, så att antal förväntat påverkade per år redovisas. Med påverkade menas de som 
uppvisar den studerade konsekvensnivån.  
 

Företag AB 

   Skola 
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Figur 9–3: Exempel på samhällsrisk, presenterad i en F/N-kurva.   

Diskussion 
Samhällsrisken visar den risk som en anläggning medför för samhället. Hänsyn tas till om det 
finns människor på plats och även hur frekvent händelsen är. En falsk uppfattning om att de 
beräknade/redovisade värdena är exakta kan dock uppkomma. Det är svårt att sammanställa 
flera olika anläggningars risker till en riskbild. För att få fram samhällsrisken krävs oftast 
mycket indata och beräkningar. 
 
En F/N-kurva är en presentationsmetod där konsekvensnivån är dödsfall. Detta medför att 
jämförelser mellan olika F/N-kurvor kan göras. Fördelar med andra presentationsmetoder för 
samhällsrisk är att andra konsekvensnivåer kan beräknas, men det är då svårare att jämföra 
olika anläggningar, om inte samma definitioner av konsekvensnivåer gjorts. 
 
Användningsområden för F/N-kurvor, och liknande, är som underlag för att fatta beslut som 
rör städer, regioner och länder. Företagen får en uppfattning om olika risker och de som är 
farligast bör åtgärdas. 
 
Ett tal möjliggör ett snabbt sätt att jämföra olika liknande anläggningar. Möjligheterna för 
företaget och andra att se vilka risker som är de farligaste försvåras, och därigenom även 
säkerhetsarbetet. 

9.2.3 Riskmatris  
Riskmatriser används som presentationsmetod för riskbedömningar som kan vara både 
kvalitativa och kvantitativa. 
 
Presentationssätt 
Ett antal mer eller mindre beräknade scenarier plottas i en matris. Skalorna på axlarna i 
matrisen kan vara både numeriska och kvalitativa men är alltid diskreta. Varje ruta motsvarar 
ett intervall för både konsekvens och frekvens. Riskerna plottas i den ruta med bäst 
överensstämmelse utan rangordning mellan scenarierna i samma ruta, se Figur 9–4.   
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Diskussion: 
Genom att det på axlarna anges intervall, visar matrisen direkt att det finns osäkerheter i de 
uppskattade/beräknade värdena och eftersom axlarna inte kräver exakta svar minskas 
beräkningsbördan. Vilka risker som är de farligaste redovisas så att dessa i första hand kan 
åtgärdas. Samtliga identifierade risker som kan plottas i matrisen bör finnas markerade. Med 
mindre och mer kvantitativa intervall på axlarna krävs mer beräkningar med ökad 
noggrannhet som följd. Med en kvalitativ matris kan det vara svårt att kontrollera 
bakomliggande fakta för varför, ett scenario plottats där det gjorts. Riskmatriser kan 
användas vid beslut.  

9.2.4 Riskavstånd 
Riskavstånd anger kortaste avstånd till där den valda konsekvensnivån inte uppkommer. 
 
Presentationssätt 
Avstånd till beräknade konsekvensnivåer redovisas, antigen som ett tal eller inritat på en 
karta.  
 
Diskussion 
Riskavstånd är av intresse för räddningstjänster som ska spärra av/evakuera vid en eventuell 
olycka. De kan även underlätta vid förebyggande arbete och beslut då känslig bebyggelse, så 
som sjukhus, kan undvikas inom beräknade avstånd.  
 
Det går att  jämföra olika anläggningar, men information om bakomliggande riskkällor 
presenteras inte direkt. Detta är därför inte ett lämpligt presentationssätt för företag som vill 
öka säkerheten. 

9.2.5 Index 
Genom att vikta olika faktorer som påverkar riskbilden fås ett tal som beskriver den relativa 
risken. 
 

Figur 9–4: Exempel på riskmatris, med kvalitativ skala. 

Konsekvens 

Sannolikhet 

      Enstaka     Enstaka    Flertal      Enstaka    Flera 
      lindrigt      svårt         svårt        dödsfall    dödsfall 
      skadade     skadade    skadade        
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sannolik 
 
 
 
 
 
Sannolik 
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Presentationssätt 
Index presenteras som ett viktat relativt tal. 
 
Diskussion 
Med ett index kan en jämförelse av olika riskreducerande alternativ och rangordning av olika 
risker enkelt göras.  
 
För att ett index ska vara användbart krävs att det används på väl definierade anläggningar 
och att faktorerna är korrekt valda och viktade. Då utgör index en enkel presentationsmetod 
som inte kräver noggrannare beräkningar. Ett problem är att i och med viktningen av 
faktorerna har en viss värdering införts i indexet.  

9.2.6 Dimensionerande skadefall 
Vid dimensionerande skadefall studeras ett troligt scenario med relativt stora konsekvenser 
noggrannare. Det innebär att ett specifikt scenario används som dimensionerande för hela 
verksamheten.  
 
Presentationssätt 
Det dimensionerande skadefallets konsekvens och frekvens redovisas som en mycket 
förenklad form av exempelvis individrisk och samhällsrisk. 
 
Diskussion 
Genom att använda dimensionerande skadefall minskar beräkningsbördan, men ger inte en 
bild över risksituationen. Val av scenario påverkar resultatet fullständigt och gör det svårt att 
jämföra olika anläggningar. Risker med hög frekvens men små konsekvenser eller låg 
frekvens men stora konsekvenser redovisas ej och kan därför inte beaktas vid bedömningen 
trots att dessa kan vara oacceptabla.  

9.2.7 Worst case 
Med ett Worst case studeras ett värsta tänkbara fall noggrannare. Det vill säga ett specifikt 
scenario används som dimensionerande för hela anläggningen eller avdelningen. Ingen 
hänsyn tas till hur sannolikt detta fall är.  
 
Presentationssätt 
Det värsta tänkbara skadefallets konsekvens och frekvens kan redovisas som en förenklad 
form av exempelvis individrisk och samhällsrisk. 
 
Diskussion 
Genom att använda Worst case minskar beräkningsbördan, men ger inte en bild över 
risksituationen. Val av scenario påverkar resultatet och gör det svårt att jämföra olika 
anläggningar. Oavsett hur många osannolika händelser som måste inträffa samtidigt för att 
leda till detta värsta scenario kan alltid något ytterligare förvärra det hela. Genom att endast 
redovisa konsekvenser från ett mycket farligt scenario, utan att ta hänsyn till den låga 
frekvensen, erhålls en skev riskbild som kan oroa allmänhet och politiker i onödan. 

9.3 Värderingsmetoder  
För att värdera en risk krävs många gånger någon form av kriterier eller acceptansnivåer. 
Acceptabel nivå är den risknivå som beslutsfattare och allmänhet är beredda att acceptera 
med nuvarande insikter /26/. Så länge inte någon myndighet fastlagt normer för detta, i 
Sverige, är det upp till var och en att beräkna, presentera och värdera riskerna efter eget 
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tycke. De kriterier som används måste vara väl förankrade hos allmänhet, företag, 
myndigheter m.m. för att fylla sin funktion. Skulle så inte vara fallet är det meningslöst med 
kriterier som anger vad som är acceptabelt och inte. 
 
Vid värdering av risker finns det fyra principer som bör beaktas. De är: 

1. Rimlighetsprincipen – risker som med rimliga medel kan minskas/elimineras skall 
åtgärdas, oavsett risknivå 

2. Proportionalitetsprincipen – risker bör vara i proportion till de fördelar som 
verksamheten medför 

3. Fördelningsprincipen – proportion mellan riskexponering och den nytta som 
personligen erhålls genom den riskfyllda verksamheten 

4. Principen om undvikande av katastrofer – bättre med mindre konsekvenser som kan 
hanteras med tillgänglig beredskap 

Dessutom är det viktigt att tänka på att samhällets strävan efter en kontinuerlig förbättring av 
säkerhetsnivån ska stödjas. Utifrån dessa principer kan kriterier eller riktvärden för 
riskbedömningar anges. De ska även vara praktiskt tillämpbara och möjliggöra 
kostnadseffektiva riskreducerande åtgärder /14/.  
 
Ofta utformas acceptanskriterier som ett eller två absoluta värden eller linjer som kopplas till 
individrisk och/eller samhällsrisk. Värdena/linjerna beskriver var acceptabel och/eller 
oacceptabel nivå ligger. Om två värden/linjer används ska risker mellan dessa reduceras så 
långt som möjligt. Problematiken med sådana kriterier är att de medför en absolut 
oacceptabel nivå där alla risker ovanför ska reduceras utan hänsyn till eventuell samhällsnytta 
m.m. Dessutom ger en acceptabel nivå signaler att företagen inte behöver arbeta mer med 
säkerheten, vilket alltid borde vara en del i alla företags verksamheter.  
 
För att ta hänsyn till att allmänhet, politiker m.fl. har svårare att acceptera stora men sällsynta 
olyckor än små men frekventa olyckor kan lutningen på linjen som markerar t.ex. acceptabel 
nivå luta brantare. Det ger än lägre tolerans vid låga frekvenser och stora konsekvenser. En 
högsta tolerabel nivå för konsekvenser kan även definieras så att risker som kan medföra 
katastrofala konsekvenser inte accepteras oavsett hur osannolika de är. 
 
Ett annat sätt att värdera risker är att jämföra med en ”referensrisk”. Här är det viktigt att 
jämförelsen görs mellan risker som är likvärdiga och att den valda ”referensrisken” varken 
generellt över- eller underskattas av allmänheten.  

9.3.1 Internationellt 
Nedan följer en kort sammanfattning av olika länders sätt att behandla risker i samhället, för 
mer information se exempelvis /14/. 
 
Många länder har regler för verksamheter som kan medföra fara för människor. Hur riskerna 
ska presenteras och värderas varierar mycket, allt från att fastlagda skyddsavstånd ska 
användas till att en kvantitativ riskanalys ska genomföras. I det senare fallet ska resultaten 
jämföras med olika kriterier som anger t.ex. acceptabel och oacceptabel nivå. Används två 
nivåer ska riskerna mellan dessa reduceras så långt som möjligt. Den oacceptabla nivån 
ligger ofta i nivå med t.ex. risken för naturkatastrofer eller totala risken för dödfall i det 
aktuella landet. Denna nivå varierar från land till land och ibland även inom länder. Vissa 
länder accepterar inte olyckor som medför mer än ett visst antal omkomna, oavsett hur liten 
frekvensen än är. 
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Kraven skiljer sig ofta mellan befintliga och nya anläggningar. Det ställs hårdare krav på ny 
bebyggelse antingen genom strängare acceptanskriterier eller genom att dessa är absoluta, 
jämfört med för befintlig bebyggelse där de är riktvärden. 
 
Den konsekvensnivå som oftast används är dödsfall, men det finns undantagsvis definitioner 
på olika skadenivåer som ska användas vid konsekvensberäkningar. 
 
I vissa länder ska anställda inkluderas i riskbedömningen, men acceptabel nivå är då ofta 
högre än för 3:e person.  
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10 Förslag på hur risk kan presenteras och värderas  
Idag saknas klara regler för hur en riskbedömning ska genomföras och hur risker ska 
presenteras och värderas. En noggrann kvantitativ riskanalys är att föredra då dessa ger en 
mer heltäckande riskbild. Dessa är dock både tids- och personkrävande och kan därför vara 
svåra att motivera vid mindre riskfyllda anläggningar. Om en kvantitativ riskanalys ändå 
utförs och det  inledningsvis vid beräkningar visar sig att inga betydande riskkällor finns är 
också det ett viktigt resultat. Då minskas arbetsbördan genom att en mer omfattande 
konsekvens- och frekvensanalys inte är nödvändig. 
 
För att få en fullständig bild över riskerna är det i många fall viktigt att även konsekvensen 
skadade beräknas och inte bara antalet dödsfall.  För att det ska vara möjligt att beräkna antal 
skadade krävs tydliga definitioner på vad som anses vara likvärdiga skador från olika 
olyckstyper. Detta bör göras av experter inom medicin.  
 
Ingen av de metoder som används idag för att presentera risker är heltäckande. De visar inte 
all den information som kan sökas och har alla olika för- och nackdelar. För att en riskanalys 
ska vara användbar krävs det dessutom att riskerna värderas så att oacceptabla scenarier kan 
identifieras och åtgärdas, se Kapitel 8 och 9. Utifrån den information som söks av olika 
intressenter i en riskbedömning, och analysen av befintliga metoder togs en ny metod fram.  
 
Den nya presentations- och värderingsmetoden är en 3-dimesionell matris, som kombinerar 
det bästa från F/N-kurvor, individriskdiagram, riskavstånd och riskmatriser. Matrisen baseras 
på en kvantitativ riskanalys där konsekvenser och frekvenser beräknas för olika scenarier. 
Axlarnas storheter är frekvens, konsekvens och avstånd. Avståndsaxeln är här kontinuerlig 
medan de andra två är diskreta, se Figur 10–1. Observera att axlarnas skalor är inte baserade 
på en djupare analys. De beräknade scenarierna markeras som punkter i matrisen, utan 
rangordning mellan de inom samma ruta. Om intervallet för antalet allvarligt skadade inte 
överensstämmer med antalet omkomna, är det värsta alternativet dimensionerande. Vid en 
förändring av verksamheten kan matrisen enkelt uppdateras, punkter som markerar scenarier 
kan flyttas, raderas eller läggas till. I metoden tillämpas inte absoluta kriterier, istället 
används en glidande farlighetsskala med ökande krav på åtgärder. Någon djupare analys har 
ej gjorts över skalans utformning. Avstånd till sjukhus, daghem, hotell, bostäder m.m. kan 
markeras om konsekvenser kan förväntas påverka dessa. 
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Figur 10–1: Schematisk bild över presentations- och värderingsmetoden.  

Den 3-dimesionella matrisen baseras på en tabell där det för varje scenario redovisas 
frekvens, konsekvens och avstånd till där de studerade konsekvenserna inte uppkommer. Om 
grafiska verktyg inte finns att tillgå där 3-dimensionella bilder visas tydligt kan tre olika 2-
dimensionella diagram, se Figur 10–2, plottas från tabellen. Beroende på vilken information 
som söks, kan även en eller flera av dessa 2-dimesionella matriser ge en tydlig bild av risken. 
För ett fiktivt exempel där denna nya metod används se Bilaga H.  
 
En fördel med denna metod är att mycket information som söks av intressenter finns samlad. 
Den kräver en kvantitativ riskanalys men utan alltför noggrann osäkerhetsanalys. Eftersom 
resultaten inte redovisas med exakta värdena fås inte en falsk uppfattning om noggrannheten. 
Den glidande farlighetsskalan ger politiker och andra beslutsfattare möjlighet att värdera 
risken utifrån individuella förutsättningar, samtidigt som den ger riktvärden för 
bedömningen, och medför ökad objektivitet.  Denna metod ger inte ett tal att jämföra mellan 
anläggningar utan en djupare kunskap krävs för beslut, vilket är att föredra. 
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I dagsläget är matrisen endast ett förslag. För att den ska vara praktiskt användbar krävs 
ytterligare arbete:  

- Skalorna på axlarna behöver utvärderas och eventuellt korrigeras 
- Likvärdig skadepåverkan behöver definieras 
- Farlighetsskalan behöver justeras för att visa på den nivå som samhället anser 

acceptabel 
- Matrisen behöver valideras  
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Denna del av matrisen ger företag en 
tydlig bild över vilka risker som bör 
åtgärdas först. Politiker och andra 
beslutsfattare kan värdera riskerna 
utifrån den presenterade riskbilden. 
Detta är en form av samhällsrisk. 
 
 
 
 
 
Denna del av matrisen visar en form 
av individrisk. Den är av intresse för 
allmänheten, som vistas i närheten av 
riskfyllda anläggningar. Individrisken 
är också användbar vid beslut, för att 
inte utsätta någon individ för alltför 
stora risker.  
 
 
 
 
 
Denna del av matrisen ger bl.a. 
räddningstjänsten en överblick över 
avstånd till där den studerade 
konsekvensen inte uppkommer, dvs. 
riskavstånd. 
 

Figur 10–2 : De tre 2-dimensionella matriserna.   
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11 Slutsatser 
Att presentera ett företags, som DuPont Chemosweds, risker i form av F/N-kurvor och 
individriskkonturer baserade på konsekvensen dödsfall ger uppenbarligen ingen bra bild av 
företagets risksituation. Såväl det eventuella antalet skadade som dödsfall är av intresse för 
företaget, myndigheter och allmänheten. Eftersom beräkningarna inte visade på dödsfall för 
3:e person vid olyckor på DuPont Chemoswed, erhålls ingen direkt uppfattning av hur många 
som kan skadas och med vilken frekvens. Utifrån den gjorda riskbedömningen erhålls ingen 
klar bild över vilka riskkällor som är de viktigaste att åtgärda, då de kan ge upphov till 
frekventa och/eller allvarliga skador.  
 
Analysen av olika befintliga konsekvensnivåer visade att klara definitioner av olika 
skadenivåer behövs för att dessa ska kunna användas och likställas i riskbedömningar. I 
dagsläget finns ett flertal gränsvärden för kemikalier, som bör kunna kopplas till de valda 
konsekvensnivåerna.  
 
De presentationsmodeller som används idag har alla olika för- och nackdelar. Det viktigaste 
är att mycket information presenteras, och på ett överskådligt sätt. Då kan beslut fattas utifrån 
fakta och inte subjektiva bedömningar som annars redan förts in i riskbedömningen. Genom 
att införa en enhetlig presentationsmetod, som bygger på väl definierade konsekvensnivåer 
erhålls en objektivare bedömning. En enhetlighet leder till förtrogenhet med modellen och 
jämförelser mellan olika liknande anläggningar kan göras. Jämförelser ska dock inte vara det 
huvudsakliga syftet med riskbedömningar.   
 
I dagsläget finns i Sverige inget enhetligt beslutsunderlag vad gäller acceptanskriterier. 
Anvisningar för acceptansnivån är önskvärt för att underlätta beslutsprocessen och för att få 
en enhetlig riskbedömning av samhället och öka objektiviteten. Absoluta acceptanskriterier 
är dock inte att eftersträva, då dessa inte medför möjligheter att fatta beslut utifrån enskilda 
anläggningars förutsättningar.  
 
Genom att kombinera det bästa från några befintliga metoder och modifiera dessa erhölls en 
3-dimensionell matris. Dimensionerna är konsekvens, frekvens och avstånd till där de 
studerade konsekvenserna inte uppkommer, där avståndsaxeln är kontinuerlig medan de båda 
övriga är intervallindelade. Den bygger på en kvantitativ riskanalys, men redovisar inte 
resultaten exakt. Inga absoluta acceptanskriterier används utan en glidande farlighetsskala 
visar på en ökad risk. Presentations- och värderingsmetoden har följande fördelar:  

- Stort informationsinnehåll   
- Former av riskavstånd, samhälls- och individrisk presenteras 
- Överskådlig grafisk bild över riskerna 
- Företaget ser vilken/vilka risker som bör åtgärdas först 
- Farlighetsskalan förtydligar risknivån utan skarpa gränser, vilket underlättar 

bedömningar utifrån enskilda anläggningars förutsättningar 
- Två av axlarna har intervall, vilket minskar beräkningsbördan och direkt visar på 

osäkerheter i beräknade värden 
- Alla scenarier återfinns i matrisen 
- Enkel att uppdatera 

 
I dagsläget är metoden endast en prototyp och behöver korrigeras och utvärderas för att bli 
praktiskt tillämpbar. Den föreslagna 3-dimensionella metoden kräver en del beräkningar och 
kan ibland vara svår att motivera vid mindre riskfyllda anläggningar. Även på dessa 
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anläggningar är det dock önskvärt med en riskbedömning. Om det inledningsvis vid 
beräkningar visas att inga betydande riskkällor finns, är också det ett viktigt resultat från en 
riskbedömning. I dessa fall behövs många gånger inte en djupare konsekvens- och 
frekvensanalys genomföras. På detta sätt minskas arbetsbördan och riskbedömningen kan 
motiveras.    
 
Den 3-dimensionella matrisen är en bra presentations- och värderingsmetod för DuPont 
Chemosweds anläggningar, detta då även skadade, och inte bara dödsfall, beaktas. 
Riskavstånd redovisas vilket kan vara bra för Malmö Brandkår vid förebyggande arbete och 
en eventuell insats. Företaget får även en tydligt bild över vilka risker som är farligast och 
bör åtgärdas.  
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12 Vidare arbete 
Riskbedömningen är inriktad på 3:e person, varför de anställdas risk ej har utretts. I många av 
de beräknade scenarier skulle de anställda kunna skadas eller omkomma. Det skulle därför 
behövas en vidare utredning om de anställdas säkerhet. Inte heller DuPont Chemosweds 
egendom har inkluderats i analysen och  eventuella skador bör därför utredas närmare.  
 
Det är viktigt att riskbedömningen uppdateras om nya ämnen börjar användas och 
produceras. Detta gäller särskilt de produkter som i dagsläget är på utvecklingsstadiet och 
därför inte analyserats närmare.  
 
I detta arbete begränsades analysen till anläggningar med kemikaliehantering. Det finns även 
andra riskobjekt som bör analyseras närmare för ta fram en lämplig presentations- och 
värderingsmetod för dessa. 
 
Experter på hur människokroppen reagerar vid olika påverkan bör finnas med i en grupp som 
tar fram definitioner för olika skadenivåer. Både så att det klart framgår vad allvarlig skada 
innebär med olika typ av påverkan (strålnings-, tryckpåverkan m.m.) och för att kunna 
jämföra olika skadepåverkan oberoende av olyckstyp. Då bör också en rekommendation 
göras om vilka gränsvärden som bäst passar de konsekvensnivåer som definierats.  
 
En noggrannare analys krävs för att skalorna på axlarna och farlighetsskalan i den 3-
dimensionella matrisen, ska avspegla samhällets syn på risker. Matrisen bör även utvecklas 
och modifieras för att både vara praktiskt tillämpbar och fylla sin funktion vad gäller 
överskådlighet och information.  
 
En noggrannare studie bör göras av hur allmänheten vill att samhällets riskbild ska se ut, för 
att underlätta värderingen av riskobjekt. Med ett ordentligt beslutsunderlag är det sedan upp 
till politikerna att från fall till fall fatta beslut, med stöd av t.ex. de riktvärden som erhålls från 
undersökningen.  
 
För att frekvensanalyser ska bli så enhetliga som möjligt skulle en sammanställning av 
referensverk vad gäller sannolikheter och frekvenser underlätta. Dessa verk bör sedan 
användas så långt som möjligt som källa för sannolikheter och först i brist på detta kan andra 
källor och uppskattningar användas. Det bästa underlaget är många gånger 
incidentrapportering m.m. från företaget, varför även specifik statistik bör tillåtas.  
 
Precis som det behövs klara definitioner för allvarlig påverkan på människor behövs det 
också för skador på byggnader och miljö. 
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13 Ordlista 
Acceptanskriterier – Anger vilka risker som anses oacceptabla/acceptabla.  
Frekvens – Antal förekomster av en viss händelse per tidsintervall, oftast per år. 
Konsekvensnivå – Grad av påverkan vid exponering av en risk. 
Kvalitativ – Icke numerisk  
Kvantitativ – Numerisk  
Lagstiftning – Innefattar lagar, förordningar och föreskrifter. 
Presentationsmetod – Olika  sätt att presentera en risk.  
Risk – En sammanvägning av vad som kan hända, hur troligt det är och vilka konsekvenser 
det kan medföra.  
Riskanalys – se Figur 8–1 sida 31. 
Riskbedömning – se Figur 8–1 sida 31. 
Riskhantering – se Figur 8–1 sida 31. 
Riskkälla – Faktor som kan leda till oönskade konsekvenser.  
Sannolikhet – Grad av trolighet. 
Scenario – Händelsekedja som leder till oönskade konsekvenser. 
Terpolymer – Plast som används för att fördröja utsöndringen i kroppen av läkemedel. 
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14 Nomenklatur  
 
A Hålets tvärsnittsarea m2 

Ap Pölarea m2 

Apåverkad Area på tank påverkad av strålning m2 

ay Stabilitets- och bebyggelseparameter - 

az Stabilitets- och bebyggelseparameter - 

B Dimensionslöst masstransportstal - 

by Stabilitets- och bebyggelseparameter - 

bz Stabilitets- och bebyggelseparameter - 

C Koncentration gas i luft/gas-blandning  Vol% 

Cd Kontraktionsfaktor - 

cp, a Specifikt värme vid konstant tryck, för luft  J/kgK 

cp, g Specifikt värme vid konstant tryck, för gas  J/kgK 

cp, l Specifikt värme vid konstant tryck, för vätska  J/kgK 

D Pöl-/flamdiameter m 

d Partikeldiameter mm 

Fmax Maximal vinkelkoefficient från cylinder - 

g Tyngdacceleration m/s2 

h  Konvektivt värmeövergångstal W/m2K 

∆h Höjdskillnad från utsläppshål till vätskeyta i tank m 

Heff Utsläppshöjd över mark m 

∆Hc Förbränningsvärme J/kg 

ka Konduktivitet för luft W/mK 

Kr Korrektionsfaktor för ytskrovlighet - 

Krp Korrektionsfaktor för ytskrovlighet - 

Ks Korrektionsfaktor för atmosfärsstabilitet - 

Kyt Korrektionsfaktor för samlingstidens påverkan - 

kβ Stålningsfaktor 1/m 

Lb Längdskala för tunggasutsläpp m 

Lf Flammans höjd m 

LC50 Koncentration där 50 % av de exponerade omkommer kg/m3 

LDlo Lägsta dödlig dos  mg/kg 

LEL Undre explosionsgräns Vol% 

LFL Undre brännbarhetsgräns Vol% 
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Ma Molvikt för luft kg/kmol  

Mg Molvikt för gas kg/kmol  

Mge Effektiv molvikt för gas kg/kmol  

Ml Molvikt för vätska kg/kmol  

m!  Massflöde ut ur behållare kg/s 

gm!  Massflöde som sprids kg/s 

m ′′!  Massavbrinning från pöl kg/m2s 

vm ′′!  Avdunstning från pöl kg/m2s  

∞′′m!  Massavbrinning från pöl med oändlig diameter kg/m2s 

Nu Nusselts tal - 

Pa Atmosfärstryck N/m2 

Pa, mm Hg Atmosfärstryck mm Hg 

P0 Tryck i behållare N/m2 

Pra Prandtls tal för luft - 

Pv, mm Hg Ångtryck  mm Hg 

q Strålning från pölbrand W/m2 

qin Infallande strålning från pölbrand på föremål  W/m2 

Q!  Effektutveckling från pölbrand W 

Re Reynolds tal - 

t Tid s 

tm Medelvärdesbildningstid s 

t5 Medelvärdestid s 

Ta Lufttemperatur K 

Tb Kokpunkt K 

Tg,0 Gastemperatur vid tiden 0  K 

Tflamma Gastemperatur i flammor K 

Tinne Inomhustemperatur K 

Tt Temperatur i behållare, vid tiden t  K 

Tute Utomhustemperatur K 

T0 Temperatur i behållare, vid tiden 0  K 

U Vindhastighet på 10 m höjd m/s 

UEL Övre explosionsgräns Vol% 

UFL Övre brännbarhetsgräns Vol% 

V Volym på rum/utsatt tank m3 

aV!  Volymflöde luft m3/h 
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gV!  Volymflöde gas m3/h 

x Horisontellt avstånd i vindriktning m 

xmax Avstånd där tunggasspridning upphör  m 

xy0 Avstånd i y-led till virtuell källa m 

xz0 Avstånd i z-led till virtuell källa m 

y Horisontellt avstånd vinkelrätt mot vindriktning m 

YFR Massfraktion bränsle i vätskepöl - 

YFW Massfraktion bränsle vid ytan i gasfas - 

YF∞ Massfraktion bränsle i luft ovanför vätskepöl - 

z Vertikalt avstånd från mark m 

z0 Skrovlighetslängd  m 

z01 Referenslängd för skrovlighet m 

z03 Referenslängd för skrovlighet m 

αc Absorptionsfaktor för koldioxid vid strålning - 

αw Absorptionsfaktor för vattenånga vid strålning - 

β Konstant - 

γ Poissons kvot (cp/cv) - 

γy Stabilitets- och bebyggelseparameter - 

γz Stabilitets- och bebyggelseparameter - 

νa Kinematisk viskositet för luft m2/s 

νl Specifik volym för vätska m3/kg 

ρa Densitet för luft kg/m3 

ρg Densitet för gas kg/m3 

ρl Densitet för vätska kg/m3 

σy Standardavvikelse i y-led  m 

ypσ ′  Mått på hur snabbt en plym tillväxer i sidled m/m 

σy0 Standardavvikelse i y-led vid x=0 m m 

σz Standardavvikelse i z-led  m 

σz0 Standardavvikelse i z-led vid x=0 m m 

τ Tidskonstant s 

τa Atmosfärisk transmissionsförmåga - 

χ Förbränningseffektivitet - 

χ(x,y,z) Koncentration  kg/m3 
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Bilaga A   Karta över Sorgenfri industriområde, Malmö  
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Bilaga B  Ritningar över Degeln 

Situationsplan kv. Degeln 
 
 
 
 
 

     

      DuPont Chemoswed 9 Kontinentalbanan 
      QPharma  10 Etanoltankrum 
1 Tankfarm (2 invallningar) 11 Vätgastuber 
2 Pumprum  12 Lager 
3 Syra-/baslager  13 Container 
4 Fatlager  14 Kemifabriken 
5 Tankbilens invallning 15 Ångcentral 
6 Gårdsplan   16 Kontor 
7 Rörledningar  17 Neutraliseringsanläggning 
8 Gång- och cykelbana 18 Vakten 
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Situationsplan Kemifabriken 
Med ”Ex-klassade” områden markerade 
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explosiv gasblandning kan 
väntas förekomma tillfälligt 
under normal drift. 

 Zon 2: Riskområde i vilket 
explosiv gasblandning inte 
väntas förekomma under 
normal drift och om den likväl 
förekommer i så fall sannolikt 
endast sällan och kortvarigt. 
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Bilaga C   Ritningar över Smedjan 
 

Situationsplan kv. Smedjan  
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Situationsplan pilotanläggningen  
Med ”Ex-klassade” områden markerade 

 
 

Experimenthall

Laboratorie

Laboratorie

Laboratorie

N

 Zon 1: Riskområde i vilket 
explosiv gasblandning kan 
väntas förekomma tillfälligt 
under normal drift. 

 Zon 2: Riskområde i vilket 
explosiv gasblandning inte 
väntas förekomma under 
normal drift och om den likväl 
förekommer i så fall sannolikt 
endast sällan och kortvarigt. 
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Bilaga D   Använda beräkningsformler och metoder  
I denna bilaga görs en genomgång över använda formler och metoder, vilka antaganden de 
bygger på och vilka förenklingar som krävs. Antaganden, anmärkningar och kommentarer är 
hämtade från litteratur och tolkade utifrån beräknade scenarier.   

D.1 Utströmning  

D.1.1 Gasfas  
Villkor för kritisk strömning av gas, ekvation 4.17 /20/. 
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Massflöde av gas ut ur behållare, kritisk strömning, ekvation 4.18 /20/.  
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Massflöde av gas ut ur behållare, icke-kritisk strömning, ekvation 4.22 /20/.  
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Antaganden/anmärkningar: 

- Ideal gas 
- Adiabatiska strömningsförlopp  
- Friktion försummas 

 
Kommentar: Med adiabatisk menas att inget värmeutbyte med omgivningen sker, vilket är 
fallet vid snabba utströmningsförlopp. Det kan antas vid de allra flesta utströmningsfall, så 
även i beräknade scenarier. Tankar m.m. i beräknade scenarier har diametrar som väsentligt 
överstiger läckageöppningens diameter och därför kan friktion försummas. 

D.1.2 Vätskefas 
Massflöde av underkyld vätska, dvs. vätska med kokpunkt högre än omgivningstemperaturen 
(Tb>Ta), ut ur behållare, ekvation 5.4-5 /20/ och 2.1.7 /23/. 
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Antaganden/anmärkningar: 

- Underkyld vätska 
- Friktion försummas 
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Kommentar: De vätskor som berörs av beräknade scenarier är underkylda och tankar m.m. 
har diametrar som väsentligen överstiger läckageöppningens diameter och det finns inga 
långa kanaler vilket gör att friktion kan försummas. 

D.2 Avdunstning 
Massfraktionen bränsle vid ytan i gasfas, ekvation 2.21 /6/. 
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Dimensionslöst masstransportstal, ekvation 2.22 /6/. 
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Reynolds tal, ekvation 2.23 /6/. 
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Nusselts tal, ekvation 2.24 /6/. 

3154 PrRe037,0 aNu =     [8] 
 
 
Konvektivt värmeövergångstal, ekvation 2.25 /6/. 
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Avdunstning från vätskepöl, ekvation 2.26 /6/. 
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Kommentar: De vätskor som förångas i beräknade scenarier är underkylda och då är denna 
metod tillämpbar.  

D.3 Brand 

D.3.1 Massavbrinning 
Massavbrinningen från pöl, ekvation 1 /9/, 5.11 /15/ och 3.6 /31/.  

( )( )Dkemm β−
∞ −′′=′′ 1!!     [11] 

 
 
Antaganden/anmärkningar: 

- Materialkonstanter är från försök  



Bilaga D Använda beräkningsformler och metoder  
 

 79

- Vätskepöl med diameter större än 0,2 m  
- Cirkulär pöl 
- Pölbrand i det fria  
- Massavbrinningen är oberoende av pöldiametern för alkoholer 
- Allt förångat bränsle förbränns 

Kommentar: De invallningar som finns på anläggningen är rektangulära och en ekvivalent 
diameter kan räknas fram om de är nära kvadratiska, vilket är fallet. De beräknade 
ekvivalenta diametrarna är större än 0,2 m. Förbränning av alkoholer producerar mycket lite 
sot, vilket medför att det endast blir lite strålning från flammor till ytan och därför påverkas 
inte massavbrinningen av diametern. Detta är dock inte verifierat med storskaliga försök. De 
scenarier som beräknas sker alla i det fria. Vid en brand inomhus skulle ekvationen 
överskatta massavbrinningen. Utomhus är det under normala fall ett överskott med syre och 
då förbränns allt förångat bränsle, annars blir massavbrinningen lägre än den beräknade.  

D.3.2 Effektutveckling 
Effektutveckling, ekvation 3.5 /31/. 

cp HmAQ ∆′′= χ!!     [12] 
 
 
Antaganden/anmärkningar: 

- Förbränningseffektiviteten, χ 
 
Kommentar: Eftersom fullständig förbränning sällan sker vid pölbränder så multipliceras det 
totala förbränningsvärmet med förbränningseffektiviteten. Använda värden på 
förbränningseffektiviteten gäller vid förbränning med överskott av syre, vilket är fallet i de 
scenarier som beräknas. Vid ett underskott av syre överskattas effektutvecklingen av 
ekvationen.  

D.3.3 Flamhöjd 
Flamhöjd, ekvation 11.4 /20/ och 2.2.19 /23/. 
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Antaganden/anmärkningar: 

- Ekvivalent diameter  
- Flammorna approximeras till en stående cylinder med samma diameter som pölen 
- Vindstilla 
- Flammans höjd delat på flammans diameter är större än 0,8 men mindre än 4 

 
Kommentar: Vid en rektangulär pöl kan en ekvivalent diameter räknas fram om 
sidoförhållandet (längden dividerat med bredden) är mindre än två, vilket är fallet i de 
beräknade scenarierna. Vid en brand kommer hela pölen att brinna efter en initial 
spridningsfas som är kort, då vätskorna är relativ lättflyktiga. Med vind vinklas flamman, 
vilket ger en mindre höjd och strålnings area, alltså mindre effekter. Det är därför ett 
konservativt antagande att räkna med att det är vindstilla. I de beräknade scenarierna har det 
kontrollerats att flammans höjd delat på flammans diameter är större än 0,8 men mindre än 4.  
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D.3.4 Uppvärmning av brandpåverkad behållare 
Uträkning av tidskonstant, ekvation 4.2 /6/. 
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Temperaturen i tanken vid tiden t, ekvation 4.1 /6/. 

( ) τt
flammaflammat eTTTT −−+= 0    [15] 

 
 
Antaganden/anmärkningar: 

- Koncentrerad massa 
- Behållaren är helt omgiven av flammor 
- Behållaren rämnar vid 1 bars övertryck 

 
Kommentar: Med koncentrerad massa menas att ingen hänsyn tas till att det tar tid till att 
sprida värmen i vätskan i tanken. Utan detta antagande erhålls längre tider till påverkan. I de 
scenarier som beräknats har de påverkade tankarna/faten varit i samma invallning som den 
läckande tanken/fatet och därför är det troligt att den påverkade tanken/fatet är helt omgiven 
av flammor. En tank som är till för underkyld vätska är inte dimensionerad för att tåla stora 
övertryck. Inte heller fat är dimensionerade för stora övertryck.  

D.4 Strålning 
Strålningsberäkningar från flammor som bygger på att föremålet som upptar strålning inte 
mottager all energi som flammorna utvecklar. 
 
Strålning från pölbrand, ekvation 10.7 /20/. 
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Atmosfärisk transmissionsförmåga, ekvation 11.13 /20/. 

cwa αατ −−=1     [17] 
 
 
Infallande strålning, ekvation 11.3 /20/. 

maxFqq ain τ=     [18] 
 
 
Antaganden/anmärkningar: 
 
Strålning från flamma  

- Andel av förbränningsenergin som strålar ut från flammorna sätts till 0,35 
 
Atmosfärisk transmissionsförmåga   

- Absorptionsfaktorer för vattenånga och koldioxid, αw och αc, approximeras från 
diagram, Figur 11.2 /20/ 



Bilaga D Använda beräkningsformler och metoder  
 

 81

- 50 procent luftfuktighet 
 
Vinkelkoefficient 

- Fullständig transmissionsförmåga 
- Flamman antas vara en stående cylinder 
- Den bestrålade ytan är vänd rakt mot flamman 
- Vinkelkoefficienten, Fmax, tas från diagram, Figur 11.4 /20/   

 
Kommentar: Den utvecklade effekten i flammorna delas upp i avgiven strålning till 
omgivningen, upphettning av pölen m.m. 0,35 är den maximala delen som kan avges som 
strålning till omgivningen. För t.ex. alkoholer är detta värde lägre, och då överskattas 
strålningen till omgivningen med antagandet av 0,35. Vid beräkningar av vinkelkoefficient så 
antas fullständig transmissionsförmåga då detta beräknas separat. Vid en rektangulär pöl kan 
en ekvivalent diameter räknas fram om sidoförhållandet är mindre än två, vilket är fallet i de 
beräknade scenarierna. En vinklad flamma ger en mindre höjd och strålningsarea, alltså 
mindre strålning. För att få så stor infallande strålning som möjligt antas att den bestrålade 
ytan är vänd rakt mot flamman.  

D.5 Kontinuerlig spridning och koncentration utomhus 

D.5.1 Tunggas 
Default-värden väljs för standardavvikelserna om inget information finns om initiala 
utspädningssättet, ekvation 8.27 /20/.  
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Effektiva molvikten, ekvation 8.32 /20/. 
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Längdskala för tunggasutsläpp, ekvation 8.34 /20/. 
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Mått på hur snabbt plymen tillväxer i sidled, ekvation 8.36 /20/. 
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Villkor för tunggasmodellens giltighet, ekvation 8.35 /20/. 
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Standardavvikelsen i y-led, ekvation 8.37 /20/. 
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Korrektionsfaktor för ytskrovlighet, ekvation 8.39 /20/. 
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Standardavvikelsen i z-led, ekvation 8.38 /20/. 
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Antaganden/anmärkningar: 

- Advektionshastigheten  antas vara vindhastigheten på 10 m höjd 
- β antas till 0,08 för väderstabilitetsklasserna A-C  
- Standardavvikelserna, σy och σz, har korrelerats mot laboratorieexperiment och 

fältexperiment  
 
Kommentar: Så länge plymens halva medelhöjd inte markant avviker från 10 m är det 
acceptabelt att anta att advektionshastigheten är vindhastigheten på 10 m höjd. Detta är det 
vanligaste fallet. För väderstabilitetsklasserna A-C saknas experimentdata för β, men 0,08 
underskattar inte koncentrationen. 

D.5.2 Passiv spridning  
Koncentrationen i en viss punkt, ekvation 8.22 /20/. 
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Korrektionsfaktor för samplingstidens påverkan, kapitel 8 /20/. 
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Avstånd i y-led till virtuell källa, γy =0,5, ekvation 8.42 /20/. 
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Avstånd i z-led till virtuell källa, γz =0,5, ekvation 8.44 /20/. 
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Avstånd i z-led till virtuell källa, γz =-0,5, ekvation 8.46 /20/. 
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Standardavvikelsen i y-led, ekvation 8.41 /20/. 
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Standardavvikelsen i z-led, ekvation 8.41 /20/. 
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Antaganden/anmärkningar: 

- Gasen är neutral, dvs. har ungefär samma densitet som luft 
- Koncentrationen är normalfördelad i plymen 
- Försumbara gravitationskrafter 
- Ej tillämpbar längre bort än 10 km  
- Ej validerad på mindre avstånd än 100 m  

 
Kommentar: Experiment stöder antagande att koncentrationen är normalfördelad i plymen. I 
de beräknade scenarierna har inte koncentrationer på avstånd på över 10 km beräknats. På 
avstånd under 100 m får resultaten tolkas med viss försiktighet.   

D.6 Koncentration inomhus 
Koncentrationen inomhus, ekvation 2.9 /25/. 
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Antaganden/anmärkningar: 

- Perfekt omrörning i rummet 
- Inflödet av gas och ventilation är det samma som utflödet via ventilationssystemet 
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Kommentar: För att förenkla beräkningarna antas perfekt omrörning i rummet. Om inte 
inflödet är det samma som utflödet sker det en tryckuppbyggnad/tryckminskning i rummet. 
De allra flesta hus är så otäta att trycket utjämnas genom att luft/gas trycks ut eller sugs in så 
att inflödet blir lika stort som utflödet.  
 
Vid utsläpp av en tung gas används vid beräkningar oftast endast volymen i rummet under 
den höjd där utsläppet sker. På motsvarande sätt används vid beräkningar oftast endast 
volymen över utsläppet om det istället är en lätt gas. Omrörningen är i normala fall nästan 
obefintlig mellan volymerna över och under utsläppsnivån. 

D.7 Explosion 

D.7.1 Inomhus 
Kommentar: Vid beräkningar antas explosionen ske utomhus, se metod nedan, detta ger värre 
konsekvenser för 3:e person än om hänsyn tas till att tryckvågen först ska forcera väggar 
m.m.  

D.7.2 Utomhus 
Gasmolnexplosion utomhus, figur 10.3 i /20/. 
Antaganden/anmärkningar: 

- Halvsfäriskt moln 
- Initieras centriskt 
- Explosionsstyrka 10 

 
Kommentar: I de beräknade scenarierna är det troligt att det inte är halvsfäriska moln och 
centrisk initiering, men med dessa antaganden ges större tryck än de förhållanden som är i de 
beräknade scenarierna. Explosionsstyrka 10 är den högsta styrkan, så för att inte underskatta 
kraften från en explosion användes denna. Vid måttliga övertryck (mindre än ca 0,5 bar) är 
konsekvenserna de samma för explosionsstyrka 6-10.   

D.8 Sedimentering 
Sedimenteringstid och avstånd. 







−=
=

tdHz
Utx

eff
231

    [35] 

 
 
Antaganden/anmärkningar: 

- Baseras på kastparabelekvationer 
- Pulvret uppför sig som vattendroppar 
- Fallhastigheten approximeras med 31⋅d2, där d är partikeldiametern 

 
Kommentar: Fallhastigheten kan approximeras till 31⋅d2 om partikeldiametern är mellan 0 
och 0,1 mm, vilket är fallet i beräkningarna /28/. 
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Bilaga E   Scenariolista  
Listan på scenarier nedan baseras på genomförd inventering och är en första identifiering av 
riskkällor. Här har ingen hänsyn tagits till om konsekvenserna kan förväntas påverka 3:e 
person eller ej. Ingen hänsyn har lagts vid diskussionen hur sannolikt det är att den/de 
händelser som krävs för att olyckan ska ske är. Ingen hänsyn har heller tagits till om risken 
genereras av DuPont Chemoswed eller ej. Den längsta händelseutvecklingen anges och 
innefattar således även de olycksscenarier som ej leder till sluthändelsen.  
 
Att utsläppet sker inom invallningen betyder även att denna fungerar på avsett sätt, dvs. 
håller kvar det utsläppta ämnet. Åtgärder som begränsar utsläppt mängd är bl.a. att operatör 
stryper vätsketillförsel och att backventiler hindrar/begränsar utströmning.   
 
För geografisk placering av tankfarm, fatlager m.m. se Bilaga A, B och C. 

E.1 Degeln 

E.1.1 Påfyllnad av tankfarm 
D1. Slangbrott/ventilläckage/flänsläckage på tankbil vid påfyllnad av tank i tankfarmen → 

utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid tankbil → 
upphettning av tank på tankbil → 
tankhaveri på tankbilen 

D2. Slangbrott/ventilläckage/flänsläckage på tankbil vid påfyllnad av tank i tankfarm →  
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) →  
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid tankbil → 
upphettning av tank på tankbil → 
tankhaveri på tankbilen 

D3. Slangbrott/ventilläckage/flänsläckage på tankbil vid påfyllnad av tank i tankfarm → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid tankbil → 
upphettning/strålningspåverkan på fat i fatlager → 
fathaveri  

D4. Slangbrott/ventilläckage/flänsläckage på tankbil vid påfyllnad av tank i tankfarm →  
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) →  
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid tankbil → 
upphettning/strålningspåverkan på fat i fatlager → 
fathaveri  

D5. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage på tank vid påfyllnad av tank i tankfarm →  
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) →  
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid tank → 
upphettning av tank → 
tankhaveri 

D6. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage på tank vid påfyllnad av tank i tankfarm → 
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utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) →  
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid tank → 
upphettning av tank → 
tankhaveri 

E.1.2 Påfyllnad av etanoltank  
D7. Slangbrott/ventilläckage/flänsläckage på tankbil vid påfyllnad av etanoltank → 

utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) →  
direkt antändning av pöl →  
pölbrand vid container (om invallningen ej fyller sin funktion) → 
brand i container  

D8. Slangbrott/ventilläckage/flänsläckage på tankbil vid påfyllnad av etanoltank → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) →  
fördröjd antändning av pöl →  
pölbrand vid container (om invallningen ej fyller sin funktion) → 
brand i container  

D9. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage på etanoltank vid påfyllnad → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) →  
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid etanoltank → 
upphettning av etanoltank → 
tankhaveri  

D10. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage på etanoltank vid påfyllnad → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) →  
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid etanoltank → 
upphettning av etanoltank → 
tankhaveri  

E.1.3 Påfyllnad av fatlager  
D11. Spill vid lassning/lossning/upptappning → 

utsläpp (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) →  
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat →  
fathaveri  

D12. Spill vid lassning/lossning/upptappning → 
utsläpp (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) →  
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat →  
fathaveri  

D13. Eter sönderfaller till peroxider → 
yttre påverkan på fat → 
explosion 

E.1.4 Påfyllnad av hallar 
D14. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage på/vid tank i tankfarm → 
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utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand i tankfarm → 
upphettning av tank → 
tankhaveri 

D15. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage på/vid tank i tankfarm → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand i tankfarm → 
upphettning av tank → 
tankhaveri 

D16. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage i pumprum → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inne i pumprummet) → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand i pumprum  

D17. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage i pumprum → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inne i pumprummet) → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand i pumprum 

D18. Rörbrott mellan pumprum och hallar → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om stort hål, upptäcks) → 
pöl av lösningsmedel vid syra-/baslagret →  
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid syra-/baslagret → 
kemiska reaktioner 

D19. Rörbrott mellan pumprum och hallar → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om stort hål, upptäcks) → 
pöl av lösningsmedel vid syra-/baslagret →  
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid syra-/baslagret → 
kemiska reaktioner 

D20. Rörbrott mellan pumprum och hallar → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om stort hål, upptäcks) → 
pöl av lösningsmedel vid fatlager → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid fatlager → 
eventuellt kemiska reaktioner → 
fathaveri  

D21. Rörbrott mellan pumprum och hallar → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om stort hål, upptäcks) → 
pöl av lösningsmedel vid fatlager → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid fatlager → 
eventuellt kemiska reaktioner → 
fathaveri  

D22. Rörbrott mellan pumprum och hallar →  
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om stort hål, upptäcks) → 
pöl av lösningsmedel på gårdsplanen → 
direkt antändning av pöl →  
pölbrand vid bl.a. använda fat och träpallar → 
eventuellt kemiska reaktioner → 
fathaveri 

D23. Rörbrott mellan pumprum och hallar → 
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utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om stort hål, upptäcks lätt) →  
pöl av lösningsmedel på gårdsplanen →  
fördröjd antändning av pöl →  
pölbrand vid bl.a. använda fat och träpallar → 
eventuellt kemiska reaktioner → 
fathaveri 

E.1.5 Incidenter ej vid användning – tankfarm 
D24. Rörbrott/ventilläckage på tank  i tankfarm →  

utsläpp av lösningsmedel → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallning) → 
direkt antändning av pöl →  
pölbrand vid tank → 
upphettning av tank → 
tankhaveri 

D25. Rörbrott/ventilläckage på tank  i tankfarm →  
utsläpp av lösningsmedel → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallningen) → 
fördröjd antändning av pöl →  
pölbrand vid tank → 
upphettning av tank → 
tankhaveri 

D26. Påkörning av tåg (persontåg/godståg/farligt godståg) → 
tankhaveri (multi) → 
pöl av stor mängd lösningsmedel → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid tank → 
upphettning på tank → 
tankhaveri 

D27. Påkörning av tåg (persontåg/godståg/farligtgodståg) → 
tankhaveri (multi) → 
pöl av stor mängd lösningsmedel → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid tank → 
upphettning på tank → 
tankhaveri 

D28. Olycka med tåg (persontåg/godståg/farligt godståg) → 
upphettning (från brand i tåg m.m.) på tankar → 
tankhaveri 

D29. Olycka med farligtgodståg → 
kemisk reaktion  

D30. Olycka med fordon (lastbil/bil/farligtgods) → 
upphettning (från brand i fordon m.m.) på tankar → 
tankhaveri 

E.1.6 Incidenter ej vid användning – fatlager 
D31. Slitage/korrosion på fat → 

utsläpp →  
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) →  
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat →  
fathaveri 

D32. Slitage/korrosion på fat → 
utsläpp →  
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) →  
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fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat →  
fathaveri 

E.1.7 Incidenter på gårdsplanen  
D33. Blandning av kemiska ämnen i fat → 

kemisk reaktion → 
fathaveri 

D34. Uppvärmning av använda fat (sol m.m.) → 
förångning av kemikalie inne i fatet → 
fathaveri 

E.1.8 Utsläpp av vätgas vid användning 
D35. Inblandning av luft i utrustning → 

explosion  
D36. Utsläpp via ventilation/sprängbleck/säkerhetsventil på tak → 

explosion  

E.1.9 Utsläpp av vätgas ej vid användning 
D37. Utsläpp från utrustning i hall → 

explosion  
D38. Utsläpp från tub i lagringsskåp → 

explosion  

E.1.10 Utsläpp av lösningsmedel inomhus 
D39. Överfyllnad/slangbrott/ventilläckage/rörbrott/flänsläckage vid förlag/tank/reaktor → 

utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om golvbrunnar fyller sin funktion) → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid reaktor/tank/förlag → 
upphettning av förlag/tank/reaktor → 
haveri av förlag/tank/reaktor 

D40. Överfyllnad/slangbrott/ventilläckage/rörbrott/flänsläckage vid förlag/tank/reaktor → 
utsläpp av lösningsmedel  (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om golvbrunnar fyller sin funktion) → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid reaktor/tank/förlag → 
upphettning av förlag/tank/reaktor → 
haveri av förlag/tank/reaktor 

D41. Ventilläckage/rörbrott/flänsläckage vid förlag/tank/reaktor →  
utsläpp av lösningsmedel i gasfas → 
direkt antändning → 
jetflamma → 
upphettning av  förlag/tank/reaktor → 
haveri av förlag/tank/reaktor  

D42. Ventilläckage/rörbrott/flänsläckage vid förlag/tank/reaktor → 
utsläpp av lösningsmedel i gasfas → 
fördröjd antändning → 
jetflamma → 
upphettning av  förlag/tank/reaktor → 
haveri av förlag/tank/reaktor  

D43. Ventil ej öppen/igensatt vid destillation → 
tryckökning i reaktorn → 
sprängbleck/säkerhetsventil fallerar → 
reaktorhaveri 
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D44. Ventil ej öppen/igensatt vid destillation → 
tryckökning i reaktorn → 
sprängbleck/säkerhetsventil fungerar → 
utsläpp på tak av lösningsmedel + pulver → 
pulverspridning  

D45. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage på etanoltank → 
utsläpp av etanol → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallningen) →  
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid tank → 
upphettning av tank → 
tankhaveri  

D46. Rörbrott/ventilläckage/flänsläckage på etanoltank → 
utsläpp av etanol →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om utsläppet sker inom invallningen) → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid tank → 
upphettning av tank → 
tankhaveri  

E.1.11 Brand inomhus 
D47. Emballage förvaring i värmerum (+35 oC, källare) med oisolerade varma ledningar → 

brand i värmerum → 
brandspridning 

D48. Oljespill från pumpar på varm yta → 
brand i hydraulikrum/pumprum (källare) → 
brandspridning 

D49. Oljespill från pumpar på varm yta → 
brand i hall → 
upphettning av  förlag/tank/reaktor → 
haveri av förlag/tank/reaktor   

D50. Brand i lager (elfel, truck m.m.) → 
pulver påverkas → 
pulverspridning via ventilationssystemet  

D51. Okontrollerad pulverhantering (provtagning i malningsrum m.m.) → 
dammexplosion 

D52. Ej inertering av reaktor → 
satsning av pulver → 
dammexplosion  

D53. Ej inertering av reaktor → 
förångning av lösningsmedel i reaktor → 
luftinblandning → 
satsning av pulver → 
explosion av lösningsmedel i tanken/dammexplosion 

D54. Torkning av pulver i malningsrummet → 
lösningsmedel ut i ventilationssystem → 
explosion i ventilationssystem 

D55. Reaktion då olika lösningsmedel blandas 
D56. Reaktion mellan syra och vatten eller bas → 

kemisk reaktion  
D57. Reaktion mellan bas och vatten eller syra → 

kemisk reaktion  
D58. Reaktion mellan syra eller bas och (lätt)metall → 

vätgas → 
explosion 
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E.1.12 Ångcentralen  
D59. Tryck i slang vid byte av munstycke → 

utströmning av lösningsmedel → 
jetflamma  

D60. Pilotlågan slocknar → 
fotocellerna fallerar → 
utströmning av lösningsmedel och luft → 
antändning → 
explosion 

D61. Temperaturindikatorer fallerar → 
ej tillräcklig kylning eller energirikt lösningsmedel som förbränns → 
överhettning av förbränningsmotorn → 
motorhaveri 

D62. Högre tryck på tryckluften än i munstycken med lösningsmedel → 
luft inblandning i rör och tank med lösningsmedel → 
brännbar blandning i utrustning → 
explosion/brand i utrustning 

E.2 Smedjan 

E.2.1 Påfyllnad av fatlager / upptappning i fatlager 
S1. Spill vid lassning/lossning →  

utsläpp (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat → 
fathaveri 

S2. Spill vid lassning/lossning → 
utsläpp (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat → 
fathaveri 

S3. Spill vid upptappning från fat → 
utsläpp (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid fat →  
fathaveri 

S4. Spill vid upptappning från fat → 
utsläpp (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid fat →  
fathaveri 

E.2.2 Incidenter ej vid användning – fatlager 
S5. Eter sönderfaller till peroxider → 

yttre påverkan på fat → 
explosion 

S6. Slitage/korrosion på fat → 
utsläpp → 
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) →  
direkt antändning av pöl →  
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pölbrand vid fat → 
upphettning av fat → 
fathaveri 

S7. Slitage/korrosion på fat → 
utsläpp → 
pöl (begränsad storlek om utsläppet sker på invallning) →  
fördröjd antändning av pöl →  
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat → 
fathaveri 

S8. Sabotage → 
utsläpp → 
pöl → 
direkt antändning av pöl → 
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat → 
fathaveri 

S9. Sabotage → 
utsläpp → 
pöl → 
fördröjd antändning av pöl → 
pölbrand vid fat → 
upphettning av fat → 
fathaveri 

E.2.3 Kemikalieförråd  
S10. Olycka vid hantering → 

utsläpp (begränsad mängd) → 
kemisk reaktion/brand/explosion 

S11. Eter sönderfaller till peroxider → 
yttre påverkan på fat → 
explosion 

E.2.4 Gasförråd 
S12. Brand i förråd (gasol, trä m.m.) → 

upphettning av tomma/fulla gasflaskor → 
projektiler 

E.2.5 Hantering av vätgas vid användning experimenthall/laboratorier  
S13. Inblandning av luft i utrustning → 

explosion  
S14. Utsläpp via ventilation/sprängbleck/säkerhetsventil på tak/vägg → 

explosion  

E.2.6 Utsläpp av vätgas ej vid användning  
S15. Utsläpp från utrustning i hall/laboratorierum → 

explosion 
S16. Utsläpp från tub i lagringsskåp → 

explosion? 

E.2.7 Utsläpp av lösningsmedel inomhus 
S17. Överfyllnad/slangbrott/ventilläckage/rörbrott/flänsläckage vid förlag/reaktor → 

utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) → 
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om golvbrunnar fyller sin funktion) → 
direkt antändning av pöl →  
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pölbrand vid reaktor/förlag → 
upphettning av reaktorer/förlag  
haveri av förlag/reaktor 

S18. Överfyllnad/slangbrott/ventilläckage/rörbrott/flänsläckage vid förlag/reaktor → 
utsläpp av lösningsmedel (begränsad mängd om åtgärder genomförs) →  
pöl av lösningsmedel (begränsad storlek om golvbrunnar fyller sin funktion) → 
fördröjd antändning av pöl →  
pölbrand vid reaktor/förlag → 
upphettning av reaktorer/förlag  
haveri av förlag/reaktor 

S19. Ventilläckage/rörbrott/flänsläckage vid förlag/reaktor → 
utsläpp av lösningsmedel i gasfas → 
direkt antändning → 
jetflamma → 
upphettning av förlag/reaktor → 
haveri av förlag/reaktor 

S20. Ventilläckage/rörbrott/fläns läckage vid förlag/reaktor → 
utsläpp av lösningsmedel i gasfas → 
fördröjd antändning → 
jetflamma → 
upphettning av förlag/reaktor → 
haveri av förlag/reaktor 

S21. Ventil ej öppen/igensatt vid destillation → 
tryckökning i reaktorn → 
sprängbleck/säkerhetsventil fallerar → 
reaktorhaveri  

S22. Ventil ej öppen/igensatt vid destillation → 
tryckökning i reaktorn → 
sprängbleck/säkerhetsventil fungerar → 
utsläpp på tak av lösningsmedel + pulver → 
pulverspridning  

E.2.8 Brand inomhus 
S23. Oljespill från pumpar på varm yta → 

brand i hall → 
upphettning av förlag/reaktorer → 
haveri av förlag/reaktor   

S24. Okontrollerad pulverhantering → 
dammexplosion 

S25. Ej inertering av reaktor → 
satsning av pulver → 
dammexplosion  

S26. Ej inertering av reaktor →  
förångning av lösningsmedel i reaktor → 
luftinblandning → 
satsning av pulver → 
explosion av lösningsmedel i tanken/dammexplosion 

S27. Olika kemikalier/lösningsmedel blandas → 
kemisk reaktion 

S28. Reaktion mellan syra och vatten eller bas → 
kemisk reaktion 

S29. Reaktion mellan bas och vatten eller syra → 
kemisk reaktion 

S30. Reaktion mellan syra eller bas och (lätt) metall → 
vätgas bildas→ 
explosion   
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E.2.9 Laboratorier 
S31. Felaktig kemikaliehantering → 

reaktion då olika kemikalier blandas  
S32. Läckage i dragskåp (förvaring/experiment) → 

luftinblandning → 
brännbara gaser → 
explosion/brand 

E.2.10 Övriga scenarier 
I Bortfall av elektricitet  
II Rören från tankfarmen till hallarna utsätts för extrem kyla (is/snö mm)  
III Rören från tankfarmen till hallarna utsätts för extrem värme (sol, brand utanför området m.m.) 
IV Rören inne utsätts för extrem värme (sol) 
V Sabotage på Degeln 
VI Skenande pump  
VII Farligtgodsolycka vid in-/uttransport på anläggningarna 
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Bilaga F Konsekvensberäkningar  
I Tabell F–1 nedan redovisas de listade scenarierna för Degeln respektive Smedjan, vilka som 
konsekvenser beräknats för och varför inga beräkningar gjorts på övriga. För 
scenariobeskrivningarna se Bilaga E. De scenarier som kan anses ha likvärdiga eller mindre 
konsekvenser för 3:e person än något fall som är beräknat och där resultatet var att 3:e person 
ej påverkats hänvisas till detta beräknade scenario. Poängteras bör att påverkan här innebär 
olyckor där dödsfall inträffar. Vissa scenarier skulle kunna hänföras både via annat beräknat 
scenario och att de inte förmodas påverka 3:e person men endast ett alternativ visas i tabellen. 
 
Att konsekvenser endast ger lokalpåverkan och alltså inte kan förväntas påverka 3:e person 
innebär att skador på DuPont Chemosweds anställda och byggnader kan uppkomma men att 
ytterligare påverkan är osannolik. Till detta räknas bl.a. scenarier vad gäller brand i 
byggnaderna. I de scenarier där syror och baser är inblandade anses de kunna skada anställda 
på DuPont Chemoswed som finns i närmaste omgivningen med frätskador, men 3:e person 
borde ej omkomma på grund av exponering för syror och baser.   
 
Vid en brand i tankfarmen, under påfyllnad, kan tankbilens chauffören påverkas. Han är inte 
direkt anställd av DuPont Chemoswed men räknas ändå inte till 3: person eftersom han utför 
en tjänst för DuPont Chemoswed. 
 
De scenarier som baseras på risker som DuPont Chemoswed inte själva genererar studeras ej 
närmare i denna riskbedömning. Eftersom företaget ej kan påverka dessa risker är det inte 
rimligt att ta hänsyn till dem då riskbedömningen görs för att spegla den risk DuPont 
Chemoswed utgör för allmänheten.   
 
På Smedjan används ett flertal olika kemikalier. Dessa kan i vissa fall reagera med varandra 
och leda till olyckor för personal och egendom för DuPont. Eftersom volymerna för de 
reaktiva ämnena är små kan dessa reaktioner inte förväntas påverka 3:e person, utanför 
byggnaderna. 
 
Skulle fel lösningsmedel satsas vid tillverkningsprocessen förstörs produkten men inga 
reaktioner är att förväntas.  
 
De lösningsmedel som förvaras har kokpunkter över normal omgivningstemperatur och 
avdunstar relativt sakta. Därför kommer kvantiteter av brännbar gas stor nog för att medföra 
en tryckstegring vid fördröjd antändning ej bildas, se formel [5] – [10] i Bilaga D. Detta 
gäller såväl inomhus som utomhus. Ytskiktet närmast ytan kommer däremot att antändas 
nästan momentant vilket medför en snabb antändning av hela pölens area med en pölbrand 
som följd /29/.  
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Tabell F–1: Scenarier på Degeln och Smedjan  med motivation till varför vissa ej beräknats.  

Scenario Påverkar  
ej 3:e  
person 

Ej  
företagets  

risk 

Beräknat  Värre  
scenario  

se: 

Scenario Påverkar 
ej 3:e  
person 

Ej  
företagets  

risk 

Beräknat  Värre  
scenario 

se: 
Degeln 

D1    D241) D32    D244) 

D2    D241) D33 X    
D3    D241) D34 X4)    
D4    D241) D35    D37 
D5    D241) D36    D38 
D6    D241) D37   X  
D7    D242) D38   X  
D8    D242) D39 X6)    
D9    D243) D40 X6)    

D10    D243) D41 X6)    
D11    D244) D42 X6)    

D12    D244) D43 X6)    
D13   X  D44    D507) 

D14    D245) D45 X6)    
D15    D245) D46 X6)    

D16 X    D47 X    
D17 X    D48 X    
D18 X    D49 X6)    
D19 X    D50   X  
D20    D244) D51    D52 
D21    D244) D52   X  
D22    D244) D53    D52 
D24    D244) D54    D52 
D24   X  D55 X    
D25    D24 D56 X    
D26  X   D57 X    
D27  X   D58   X  
D28  X   D59 X    
D29  X   D60 X    
D30  X   D61 X    
D31    D244) D62 X    

Smedjan 
S1   X  S17 X    
S2    S1 S18 X    
S3    S1 S19 X    
S4    S1 S20 X    
S5    D13 S21 X    
S6    S1 S22    D5010) 
S7    S1 S23 X    
S8    S1 S24    D5210) 

S9    S1 S25    D5210) 
S10 X    S26    D5210) 
S11    D138) S27 X    
S12 X    S28 X    



Bilaga F Konsekvensberäkningar  
 

 97

Scenario Påverkar  
ej 3:e  
person 

Ej  
företagets  

risk 

Beräknat  Värre  
scenario  

se: 

Scenario Påverkar 
ej 3:e  
person 

Ej  
företagets  

risk 

Beräknat  Värre  
scenario 

se: 
S13    D379) S29 X    
S14    D38 S30    D58 
S15    D379) S31 X    
S16    D38 S32 X    

1) Liggande tank på tankbil istället för stående tank i tankfarm. Invallningsarean är större vilket ger en större 
pöl. QPharma ligger nära liksom fatlagret och kan påverkas av strålning från en brand. Konsekvenserna kan 
dock anses som likvärdiga eller mindre än en brand i tankfarmen där metanoltanken påverkas eftersom 
personal alltid finns närvarande vid tankbilen och kan begränsa konsekvenserna. 

2) En containerbrand ger mindre konsekvenser än en brand i tankfarmen för 3:e person. 
3) En brand i källaren i en egen brandcell ger mindre konsekvenser än en brand i tankfarmen för 3:e person. 
4) Konsekvenserna blir ej värre än för en brand i tankfarmen för 3:e person. Många fat som kan upphettas och 

skickas iväg som projektiler ökar sannolikheten för nedslag på specifika platser. Det är fortfarande enstaka 
kvadratmeter av omgivningsarean som skulle kunna påverkas av dessa.  

5) Om åtgärder genomförs kommer mängden lösningsmedel som läcker ut vara mindre än vid fallet ej vid 
användning.   

6) Brand inne i en av hallarna kommer ej att medföra påverkan på 3:e person. Den hall branden äger rum i 
kommer troligen att bli förstörd och även en del av omgivningen.  

7) Ej värre pulverspridning än vid brand i lager. 
8) Mindre mängd eter än i D13. 
9) Volymen på experimenthallen är större än blå hallen på Degeln, dvs., mindre koncentration vätgas i 

rummet. 
10) Mindre mängd pulver hanteras än på Degeln.  

F.1 Övriga scenarier  
I Bortfall av elektricitet  
II Rören från tankfarmen till hallarna utsätts för extrem kyla (is/snö m.m.)  
III Rören från tankfarmen till hallarna utsätts för extrem värme (sol, brand utanför området 

m.m.) 
IV Rören inne utsätts för extrem värme (sol) 
V Sabotage på Degeln 
VI Skenande pump  
VII Farligtgodsolycka vid in-/uttransport  
 
Eventuellt bortfall av elektricitet skulle störa produktionen. Eftersom det ej finns exoterma 
reaktioner i processen skulle ett strömavbrott inte medföra ökade risker för 3:e person.  
 
Rören från tankfarmen till anläggningen kommer efter utsättning för värme/kyla i värsta fall 
läcka. Detta kommer enligt redovisade scenarier inte påverka 3:e person. Inomhus måste 
dessutom ventilationen fallera för att rören ska kunna värmas upp till skadliga temperaturer.  
 
Eftersom tankfarmen ligger i kvarterets utkant är denna ett möjligt mål för ett eventuellt 
sabotage. Ett sabotage här skulle motsvara scenario D24 som beräknats.  
 
En skenande pump i anläggningen skulle kunna medföra läckage och brand men ej påverka 
3:e person.   
 
En olycka vid in-/uttransport av lösningsmedel/läkemedelssubstanser kan medföra spill. 
Lösningsmedel som läcker ut kan medföra brand med spridning till QPharmas byggnader. En 
dammexplosion vid transport är inte trolig då pulver är väl förpackat och därför kan förväntas 
klara yttre omständigheter som brand under viss tid. 
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Bilaga G   Kemikaliedata 
Nedan i Tabell G–1 och Tabell G–2 sammanställs de värden på olika kemikalieegenskaper 
som använts vid beräkningar. 
 
Tabell G–1: Använda värden för ämnena i beräkningarna och referenser för dessa. 

Ämne Betäckning Enhet 
Toluen Metanol Vätgas Aceton Eter Väteperoxid pulver 

Tb K  3381)  3301) 3081)   
cp,g J/(kgK) 11302)  14 3003)     
cp,l J/(kgK)  23701)  21201) 23401)   
M kg/kmol 92,11)  21)     
νf m3/kg 1,16E-032)       
ρg kg/m3   0,0823)     
ρl kg/m3  7872)      
χ - 0,84)       
Pv mmHg 2185)       

∞′′m!  kg/(m2s) 0,0856)       

kβ 1/m 2,76)       
∆ Hc J/kg 40,9E67)  120E67)   2,9E68) 40E610) 

LEL Vol%   7,59)     
UEL Vol%   759)     
LFL Vol% 1,29)       
UFL Vol% 7,19)       

1) Tabell C-2 /44/ 
2) Tabell 6A /8/ 
3) Tabell B-2 /44/ 
4) Bedömning /31/  
5) Kemikalieinformation /19/ 
6) Tabell 3.3 /31/ (Värden för Xylen som har två metylgrupper, istället för toluen som har en. Värdena ligger 
nära bensen som inte har någon metylgrupp.) 
7) Tabell C-1 /44/ 
8) Sönderfallsenergi /2/ 
9) Tabell 3-16.1 /44/ 
10) Antaget värde (Baserat på Tabell C-1 /44/.) 
 
Tabell G–2: Använda värden för luft /6/ 

Beteckning Enhet  
Ma kg/kmol 28,85 

νa m2/s 1,51E-5 

Pra – 0,71 
ka W/mK 0,02568 
cp,a J/gK 1 
ρa kg/m3 1,29 

 
 





Bilaga H Beskrivande exempel  
 

 101

Bilaga H Beskrivande exempel  
För att visa hur den 3-dimesionella matrisen kan användas har en riskanalys figurerats. Från 
denna kvantitativa riskanalys erhölls Tabell H–1 nedan. För varje beräknat scenario redovisas 
konsekvens, frekvens och avstånd till där den studerade konsekvensen inte längre 
uppkommer. Därefter kan varje scenario plottas in i den 3-dimensionella matrisen eller, som 
görs i detta fall, i de tre 2-dimesionella matriserna, se Figur H–1.  
 
Tabell H–1: Resultattabell från figurerad riskanalys. 

Konsekvens  
(antal) 

Scenario Frekvens 
(/år) 

Skadade Dödsfall 

Avstånd till 
skadade 

(m) 
1 1,7 ⋅10-7 90 8 640 
2 5,7 ⋅10-7 20 0 200 
3 1,3 ⋅10-5 50 1 350 
4 6,5 ⋅10-8 10 0 110 
5 6 ⋅10-3 9 0 100 
6 6,5 ⋅10-11 1000 100 1000 
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Figur H–1: Resultat från den figurerade riskanalysen, plottat i de tre matriserna. 


