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Förord 
Denna rapport är skriven som ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet inom 

Brandingenjörsprogrammet och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet är utfört på uppdrag av Arctic 

Paper Grycksbo i Falun.   

Jag vill rikta ett tack till alla som hjälpt mig genom arbetet och bidragit med sin kunskap. Ett stort tack 

till Mats Danielsson vid Luleå Tekniska Universitet som bidragit med handledning, kommentarer och 

förslag under arbetets gång. Även ett stort tack till Ove Nilsson på Arctic Paper Grycksbo som hjälpt 

till med idéer, information och kunskap. Jag vill också tacka övriga anställda på Arctic Paper Grycksbo 

som hjälpt mig med arbetet genom att ställa upp på intervjuer och delgivit information.  

 

Johan Eriksson, Falun 2014  
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Sammanfattning 
Under åren 2009-2013 inträffade enligt Arbetsmiljöverket (2014) 43 dödsolyckor inom 

tillverkningsindustrin i Sverige vilket visar att behovet av riskhantering är stort inom området. Arctic 

Paper Grycksbo är ett pappersbruk som ligger i Falu kommun som har behov av att se över 

säkerheten i den del av bruket som kallas smetkök som ligger i byggnad 1200 då flera tillbud skett 

där. Syftet med detta examensarbete är att genomföra en riskanalys som påvisar vilka risker som 

finns, orsaken till dessa och hur stora de är. Målet är att få en prioritering av vilka risker som bör 

åtgärdas samt att ta fram åtgärdsförslag till dessa. Riskanalys är en del av riskhanteringsprocessen 

och riskhantering benämns av Statens räddningsverk (2003) som är en strukturerad, systematisk och 

kontinuerlig process som används för att hantera risker inom samhället.  

I Grycksbo har papperstillverkning ägt rum i mer än 270 år och bruket har idag tre pappersmaskiner 

med en kapacitet att tillverka 265 000 ton papper per år. Smetköket är den del av bruket där den 

huvudsakliga hanteringen av tillsatskemikalier sker och här finns flera risker som t.ex. farliga 

kemikalier och EX-klasssat stärkelsepulver.  

Analysen har utförts i samarbete med en analysgrupp där personer anställda vid Arctic Paper ingår 

med olika positioner och kompetens. Riskanalysen består av fem delar där riskidentifiering, 

sannolikhetsbedömning och orsakskartläggning, konsekvensanalys, riskvärdering och riskreducering 

ingår. Riskidentifieringen har genomförts med analysgruppen i form av intervjuer och inventering av 

risker i smetköket där sedan de största riskerna valts ut för vidare analys. Grunden till 

sannolikhetsbedömningen och orsakskartläggningen har lagts genom att granska bl.a. 

incidentrapportering och statistik. Utifrån detta har sedan bedömningar gjorts kvalitativt. 

Konsekvensanalysen är baserad på fakta och beräkningar. I riskvärderingen sammanställs riskernas 

konsekvens och sannolikhet för att få en värdering av vilka som är störst och vid riskreduktionen tas 

åtgärdsförslag fram för de största riskerna. 

De största riskerna i smetköket är påkörning, brand i lastmaskin, kemikalieutsläpp, ångrör brister, 

tryckluftskärl stannar/exploderar, kompressorstation stannar och halkrisk. Analysen visar att det 

finns 15 påtagliga risker som identifierats och där riskerna påkörning, brand i lastmaskin 

kemikaliekärl går sönder och ångrör brister är i behov av djupare analys. Inrapporterade tillbud finns 

för kemikalieutsläpp och påkörning och statistik visar att de flesta identifierade skadehändelserna 

förekommer i någon form. Sannolikheten bedöms vara störst för lättare påkörning och 

konsekvenserna blir störst om ångröret skulle brista. Även konsekvenserna vid brand i lastmaskinen 

kan bli stora då giftig rök bildas och höga strålningsnivåer av de stora flammorna. I riskvärderingen 

hamnar de största riskerna på bedömningen att de ska åtgärdas så långt som det är rimligt. 

Riskreduceringsförslag som tagits fram är bl.a. att fler rökdetektorer bör installeras, renovering 

rampen vid infarten, tydliggör rutiner för inlastning vid felleverans, reparera skydd kring ångrör, 

förbättra brandsektionering och installera sprinklersystem på lastmaskinen.  

Pappersbruket har förutsättning för en god säkerhetskultur då man har hög medvetenhet om vilka 

risker som finns och rutiner för hur säkerhetsarbetet ska utföras. Dock finns brister i 

incidentrapporteringen då flera allvarliga tillbud som inte är inrapporterade nämns vid intervjuer. En 

viktig faktor som påverkar säkerhetsarbetet vid en industri är personalens medvetenhet om vilka 

risker som finns och även företagets framtidsutsikter spelar en stor roll.   
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Abstract 
During the years 2009-2013 occurred in 43 fatal accidents in the manufacturing industry in Sweden 

which shows that the need for risk management is high in the area, Arbetsmiljöverket (2014). Arctic 

Paper Grycksbo is a Paper mill located in the municipality of Falun, where coated graphic paper is 

produced. Today the paper mill is conducting comprehensive safety work addressing of the many 

risks in the paper production. During a long time the safety manager has seen that the safety in 

building 1200 at the mill needs a revision. The purpose of this risk analysis is to detect risk factors of 

the vehicular traffic in Building 1200 where the coating kitchen is located. The purpose is also to find 

the cause of these risks and how great they are. The aim is to get a base for a priority of which risks 

should be reduced and to give proposal for actions of these. The analysis is in an early stage showing 

all possible risks. The largest risks that the vehicular traffic affects and which means danger for 

humans or for damage of the plant is taken out for deeper analysis. The paper production has taken 

place in Grycksbo for more than 270 years and today the mill has three paper machines with a 

capacity of production for 265000 tons of paper each year. The mill has about 400 employees and a 

turnover of about 1,7 billion SEK a year. The coating kitchen is the part of the mill where most 

handling of goods is carried out and here are several risk factors as for example dangerous chemicals 

and EX classified starch powder.   

The analysis has been conducted together with an analysis group where people employed at Arctic 

paper are included with different positions and competences. The risk analysis consists of five parts 

where risk identification, probabilities and causal mapping, impact analysis, risk assessment and risk 

reduction is included. The risk identification has been implemented with interviews and inventory of 

building 1200. The foundation for the probabilities and causal mapping has been done with facts, 

incident reports and statistics. The impact analysis is based on facts and calculations. In the risk 

assessment the probability and consequences are summarized to identify the most prominent risks 

and in the risk reduction is actions that reduces these risks presented.    

The result shows that the biggest risks are: collisions, fire in loader, chemical spills, steam pipe flaws, 

compressed air vessel explodes/stops, compressor station stops and slipping. There are totally 15 

identified risks that are apparent where collisions, fire in loader, chemical spills and steam pipe flaws 

are taken into deeper analysis. The probabilities are the highest for collisions and the consequences 

are biggest if the steam pipe flaws and for fire in loader because toxic gas would form and spread. 

The greatest risks are assessed to be reduced as far as possible. The risk reducing proposal is 

including that more smoke detectors should be installed, the ramp at the entry should be repaired, 

the cover around the steam pipe should be repaired, improve fire sectioning and install sprinkler 

system on the loader. 

The paper mill has the prerequisites to create a good safety culture which can be seen on the safety 

routines and awareness of risk factors among the employed.  Anyhow there are some deficiencies for 

example in the incident reporting because several incidents that were mentioned in interviews are 

not reported. An important factor affecting the safety work at an industry is the awareness among 

the employed of the risks that exist and also the company's prospects play a substantial role. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under åren 2009- 2013 inträffade totalt 29708 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro och 46 

dödsolyckor inom tillverkningsindustrin i Sverige, Arbetsmiljöverket (2014). Säkerhetsarbete och 

riskhantering prioriteras vanligtvis högt i företags organisationer för att undvika olyckor och bedrivs 

för att skapa trygghet bland de anställda, minska kostnader och höja företagets anseende. 

Riskhantering är en process som bör bedrivas kontinuerligt då riskbilden är dynamisk och nya 

riskkällor alltid skapas pga. att verksamheter alltid förändras i strävan efter mer produktivitet. Det 

finns många modeller och ansatser om hur riskhantering bör ske inom industrin men det är också en 

process som är i ständigt behov av att utvecklas då nya riskbilder skapas, (Reason 1997).  

Arctic Paper Grycksbo ligger i Falu kommun och är en ledande specialist inom utveckling produktion 

och marknadsföring av bestruket grafiskt papper.  Arctic Paper bedriver också ett kontinuerligt 

säkerhetsarbete för att hålla en hög nivå på säkerheten som prioriteras högt men är i ständigt behov 

av utveckling. Vid pappersframställningen finns många risker och hanteringen av gods och kemikalier 

är en del av produktionen som innefattar flera risker. Den del av anläggningen där den huvudsakliga 

hanteringen av tillsatskemikalier sker är smetköket där kemikalier lastas in och bereds för att 

användas vid papperstillverkningen. Säkerhetschefen och brandskyddstekniker upplever ett behov av 

en översyn av säkerheten och potentiella riskkällor i denna del av bruket då flera tillbud skett de 

senaste åren och även en miljöriskanalys utförd av Ångpanneföreningen (2006) visar att flera stora 

risker finns med kemikaliehanteringen i just smetköket.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att göra en riskanalys över verksamheten i den del av Grycksbos pappersbruk 

som kallas smetkök. Syftet med analysen är att påvisa vilka risker som finns, vad som är orsaken till 

dem och att få en bild av hur stora de är genom att värdera sannolikhet och konsekvens. Utifrån 

detta är målet att ta fram ett underlag till prioritering av de risker som bör reduceras samt att ta fram 

åtgärdsförslag för dessa.  

Frågeställningar som rapporten syfar till att besvara är därmed: 

 Vilka är de största riskerna för människor och anläggningen i smetköket vid Arctic Paper 

Grycksbo? 

 Vilka risker bör åtgärdas och hur skall detta genomföras? 

 Vilka faktorer påverkar det organisatoriska förebyggande säkerhetsarbetet vid en 

processteknisk anläggning? 

1.3 Avgränsningar 
Riskanalysen är avgränsad till att behandla fordonstrafiken och godshanteringen i den del av 

pappersbruket som kallas smetkök. Arctic Paper Grycksbo bedriver ett integrerat säkerhetsarbete 

inom alla områden som t.ex. brand, arbetsmiljö och driftsäkerhet då dessa går hand i hand. Analysen 

kommer därför ta upp alla tänkbara risker i smetköket i ett tidigt skede vid riskidentifieringen. Detta 

för att kunna få en plan att arbeta vidare på. Vidare kommer fokus att ligga på att analysera risker 

som innebär fara för människors hälsa och fara för anläggnings och byggnadsskador. Detta då 

riskanalyser redan är utförda på risker för bl.a. miljön.  
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1.4 Beteckningar 
Nedan följer förklaring av beteckningar som används i denna rapport:  

   Brandeffekt (kW) 

α Effektutveckling (kW/s2) 

t Tid (s) från antändning 

n Brandtillväxt 

z Höjd över golvyta (m) 

H Takhöjd (m) 

S Golvyta (m2) 

ρa  Densiteten på luft i rumstemperatur (kg/m3) 

ρg Densitet på heta brandgaser (kg/m3) 

cp  Specifik värmekapacitet vid konstant tryck (kJ/(kg K) 

g tyngd accelerationen (m/s2) 

T Temperatur (K) 

A0  Area på öppningar (m2) 

H0  Höjden på öppning  (m) 

AT  Totala inre omslutningsarea (m2) 

hk effektiv conduktivitets coefficient (W/(m2K) 

k Termisk konduktivitet (W/mK) 

ρ Densitet (kg/m3) 

c  Specifik värmekapacitet (kJ/(kg K) 

L Medelhöjd på flammor (m) 

D Diameter (m) 
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2. Teori  

2.1 Risk 
Det finns flera benämningar på begreppet risk men inom förebyggande säkerhetsarbete benämns 

det ofta som: summan av sannolikheten för en framtida händelse multiplicerat med de skadliga 

konsekvenserna av händelsen, (Renn 1998) 

2.2 Riskhanteringsprocessen 
Riskhantering är en strukturerad, systematisk och kontinuerlig process som används för att hantera 

risker inom samhället, (SRV 2003). Riskhantering bedrivs för att undvika olyckor samt att minska 

konsekvenserna av dem. Riskhanteringsprocessen innefattar hela säkerhetsarbetet och arbetsgången 

för detta inom t.ex. en organisation och riskanalys är en del av riskhanteringsprocessen. 

Riskhanteringsprocessen består i att definiera omfattning mål och syfte med arbetet, inventera och 

identifiera risker, bedömning av riskernas storlek genom uppskattning av sannolikhet och 

konsekvenser för riskerna, besluta om tolerabel nivå och ta fram åtgärdsförslag för hur man kan 

minska eller eliminera riskerna och till sist handlar det om att genomföra åtgärder som minskar 

riskerna och övervaka dessa för att undvika olyckor enligt figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Riskhanteringsprocessen 

2.3 Riskanalys 
Vilka delar av riskhanteringsprocessen som en riskanalys behandlar kan variera men oftast innefattar 
den de inledande delarna: Riskidentifiering, analys av riskerna genom bedömning och beräkning av 
sannolikheten och konsekvens samt bedömning av storleken på riskerna. 

För att genomföra en riskanalys skall målet och syftet vara tydligt uppsatt då detta är förutsättning 
för att analysen skall kunna avgränsas till det behov som finns för att för att få validitet i analysen. 
Detta gör att arbetet med analysen kan utföras effektivt. Det är även viktigt att mål och 
avgränsningar är anpassade efter vilken typ av organisation och verksamhet analysen berör. 
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För att kunna göra korrekta bedömningar av riskobjekt och tänkbara skadehändelser behövs god 
kännedom om analysobjektet. En beskrivning av analysobjektet behövs därför och denna ligger även 
till grund för det fortsatta säkerhetsarbetet för att få en förståelse av riskbilden då bedömningar och 
beslut skall tas gällande säkerhetsåtgärder, (SRV 2003). 
 
Vid riskidentifieringen är det viktigt att alla tänkbara risker inom det valda området tas upp då detta 
ligger till grund för resterande del av analysen. De risker som missas här kommer därför aldrig att 
påvisas i den färdiga analysen. En bra grund för att skapa förutsättningar till detta är att ha ett 
underlag på tidigare olyckor och incidenter som skett och att ta vara på erfarenhet som finns inom 
området då detta kan visa vilka risker som finns. Riskidentifieringen bör därför enligt (Wallmark 
2009) genomföras med personer som har kännedom om projektet och dess omfattning, området 
samt verksamheten. 
 
För att kunna reducera de risker som i riskvärderingen bedömts som stora behövs en 
orsakskartläggning av riskerna som kan visa vilka åtgärder som bör vidtas.  
 
Sannolikhetsbedömningen och konsekvensanalysen ligger till grund för värderingen av riskerna. 
Sannolikhetsbedömningen kan göras genom empiriska skattningar vilket innebär att man tittar på 
statistik och incidentrapportering över hur ofta olyckorna kan tänkas ske. Man kan även göra 
expertbedömningar där experter inom orådet eller personer som arbetar med risken utifrån 
erfarenhet och kunskap bedömer sannolikheten för att risken skall inträffa. Konsekvensanalysen är 
en bedömning av vilka skador en viss olycka kan orsaka. Tänkbara konsekvenser vid en viss 
skadehändelse påvisas med beräkningar, fakta och bedömningar, (SRV 2003). 
  
För att kunna värdera vilka risker som är störst måste en bedömning göras av hur risknivån skall 

bedömas, hur resultatet skall presenteras och hur riskerna ska värderas. I värderingen bedöms 

storleken av riskerna samt åtgärdsbehovet utifrån konsekvenserna och sannolikheten. Detta ligger till 

grund för att kunna fatta beslut om prioritering av vilka risker som ska reduceras och omfattningen 

på detta. Davidsson (1997) har angett fyra grundläggande principer som förslag till utgångspunkt för 

värdering av risker: 

1. Rimlighetsprincipen 
En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas. Detta innebär att risker 
som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid 
skall åtgärdas (oavsett risknivå). 
2. Proportionalitetsprincipen 
De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora jämfört med de 
fördelar (intäkter, produkter, tjänster, etc.) som verksamheten medför. 
3. Fördelningsprincipen 
Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som verksamheten 
medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte bör utsättas för oproportionerligt 
stora risker i förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för dem. 
4. Principen om undvikande av katastrofer 
Risker bör hellre realiseras i olyckor med begränsade konsekvenser som kan hanteras av 

Tillgängliga beredskapsresurser än i katastrofer. 
 
Åtgärdandet av riskerna kan bestå i att antingen eliminera risken, dela risken eller reducera risken 
enligt Wallmark (2009). Eliminera en risk gör man genom att helt ta bort verksamheten eller 
aktiviteten som leder till att skadehändelsen sker. Dela en risk gör man t.ex. genom att teckna 
försäkringar eller att ansvaret för området som risken berör delas upp på flera aktörer. Vanligaste 
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åtgärden är dock att man reducerar risken genom att antingen vidtar åtgärder som gör att 
sannolikheten för att risken skall ske minskar eller åtgärder som gör att konsekvenserna minskas.  
 

2.4 Säkerhetskultur 
För att bedriva ett effektivt säkerhetsarbete är även företagets förutsättningar till en god 

säkerhetskultur en viktig del. Det finns flera meningar om vad som behövs för att hålla en hög nivå på 

säkerheten och skapa en så kallad säkerhetskultur. Enligt (Reason 1997) är några viktiga delar för att 

skapa en bra säkerhetskultur att informera och lära av inträffade incidenter genom att samla 

information om dessa med t.ex. incidentrapporteringssystem. Där ingår också att uppmana och 

uppmuntra till att rapportera tillbud istället för att bestraffa då misstag sker. Det är även viktigt att 

inte tumma på säkerheten pga. kommersiella mål och att ha en flexibel organisation som vid olyckor 

som kan växla mellan hierarki och platt och även mellan arbetsroller. En annan del i säkerhetsarbetet 

bör vara att upptäcka, förebygga och skydda sig mot latenta fel. Detta görs genom att ha flera olika 

skyddsbarriärer som är oberoende av varandra t.ex. tekniska system som brandlarm vid brand och 

organisatoriska åtgärder som utbildning i brandbekämpning till personalen  
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3. Objekt och verksamhetsbeskrivning 

3.1 Arctic Paper Grycksbo 

 
Figur 2. Arctic Papers pappersbruk i Grycksbo 

 

Grycksbo är ett samhälle 1.5 mil utanför Falu stad där papperstillverkning ägt rum i mer än 270 år. 

1836 kom den första pappersmaskinen till bruket vilket effektiviserade tillverkningen och idag tillhör 

pappersbruket koncernen Arctic Paper SA där fyra pappersbruk ingår. Arctic Paper Grycksbo AB 

tillverkar bestruket finpapper gjort på en pappersmassa av barr och lövved vilken köps in från 

externa leverantörer. Vid bruket finns tre pappersmaskiner och produktionskapaciteten är 265 000 

ton papper per år. Arctic Paper Grycksbo har ca 400 anställda och omsätter 1.7 miljarder kronor per 

år.  

 

 Arctic Paper bedriver idag ett kontinuerligt säkerhetsarbete för att hålla en hög nivå på säkerheten 

men är i ständigt behov av utveckling. Säkerheten är det som prioriteras högst inom organisationen 

och kommer före produktiviteten, Verksamhetsmanual APG (2013) . En väl fungerande produktion 

som gör att produkterna blir konkurrenskraftiga är dock en förutsättning för brukets överlevnad och 

därför ligger stort fokus på att hitta säkerhetslösningar som är ekonomiskt hållbara. För att få en 

likvärdig syn på riskvärderingar och prioritering av åtgärder inom de olika avdelningarna har man på 

senare år tagit fram en gemensam skala som gäller för hela bruket. Större och mer komplicerade 

risklägen vid olika avdelningar bollas upp till brukets skyddskommitté för att det ska vara möjligt att 

genomföra likvärdiga, (Rutin för identifiering av arbetsmiljörisker APG 2013) 
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3.2 Smetkök 

 

Figur 3. Ritning över smetkök i byggnad 1200 

Smetköket ligger i byggnad 1200 och är den del av anläggningen/bruket där den huvudsakliga 

hanteringen av tillsatskemikalier sker. Byggnaden rymmer tre våningsplan plus en kallvind. 

Konstruktionen är i betong med tegelväggar och taket är gjort i trä och plåt, , Systematiskt 

brandskyddsarbete APG (2010). I smetköket bereds bestrykningssmeten som används till papperet.  

Det är på bottenvåningen råvaror och kemikalier som används vid pappersframställningen lastas in. 

Bottenvåningen har en golvyta på ca 1700 m2 och en genomsnittlig takhöjd på 6 m. När råvarorna 

kommit till smetköket bereds dessa eller slussas vidare till andra delar av bruket.  

Transporter av gods sker dagligen i smetköket, sopcontainrar hämtas och gods i form av råvaror och 

kemikalier lämnas några gånger per vecka och med många vändor varje gång. Godset lämnas vid 

lastplatts 11 (LP 11) och vid Latexblåsaren/stärkelsekokaren, vid infarten och LP 11 finns även depåer 

för sopor. Innanför infarten i rummet till höger finns latexblåsaren som är en behållare för latex som 

används i bestrykningssmeten. Här finns även stärkelsekokaren som kokar stärkelsen till 

bestrykningssmeten vilken innehåller stärkelsepulver som fylls på via rör utifrån. Stärkelsepulvret är 

EX-klassat vilket innebär en risk för att explosiv atmosfär bildas och i detta fall är det dammet från 

pulvret som kan skapa detta. I taket ovanför mittgången finns kabelstegar med kablar för bl.a. el och 

IT. Här finns även lutledningar, vattenledningar samt ett stort ångrör. Polymertankar finns mittemot 

LP 11 som innehåller polymer och används till pappersmaskinerna. Längst in finns kompressorcentral 

som servar hela fabriksanläggningen med arbetsluft till verktyg samt luft till maskinstyrning och 

instrumentering. Ställverk finns också som distribuerar el till driften i smetköket och även till andra 

delar av anläggningen, (Verksamhetsmanual APG 2013).  
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                      Figur 4 Mittgång i smetköket 
 

3.2.1 Befintlig säkerhetsutrustning och brandskydd  

Hela byggnad 1200 är utformad som en brandcell bortsett från ställverk och korskopplingsrum som 

också utgör egna brandceller. Byggnaden är brandsektionerad mot övriga delar dock med brister mot 

byggnad 1203 i form av hål och öppningar i vägg samt otät dörr, Systematiskt brandskyddsarbete 

APG (2010). Byggnaden har ingen övergripande sprinkleranläggning men skyddssprinkler finns bakom 

lp11 som sträcker sig från kompressorstationen till slasen (röd 67°C sprinkler) och är till för att 

skydda rörledningar.  Rökdetektorer är installerade vid infarterna samt i ställverksutrymmen och i 

kompressorcentral. Larmknappar finns strategiskt utplacerade och är kopplade till det automatiska 

brandlarmet. Det automatiska brandlarmet är direktkopplat till SOS och larm finns i form av en 

ringklocka mitt i smetköket framför polymertankarna. Automatlarmet styr även brandspjäll och 

branddörr. Rökluckor med smältbläck är installerade i taket och släckutrustning finns i form av 

brandsläckare och brandposter med slangrulle. Efterlysande vägledande linjer som visar 

utrymningsväg finns i golv och vid sidan av golvet då det är utslitet på vissa ställen. Genomlysta 

vägledande markeringar som visar utrymningsväg finns även på och ovanför dörrarna och en 

utrymningsplan finns vid infarten. Skyltad nöddusch finns mellan latexblås och stärkelsekokaren för 

sköljning om utsläpp av kemikalier skett. Kemikaliedepåer och tankar är invallade för att minska 

utsläpp vid en olycka och säkerhetsinformation finns synligt för respektive kemikalie som förvaras 

här. Speglar för att förbättra sikten vid transport finns också där sikten är begränsad.   
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3.3 Organisatoriskt säkerhetsarbete 
Vid pappersbruket utförs externa brandsyner regelbundet av kommunens räddningstjänst var 6 år 

och varje år av brukets försäkringsbolag, (Riktlinjer för brandskydd APG 2010).  

I anslutning till pappersbruket finns en räddningstjänst som bedrivs i samarbete mellan bruket och 

kommunen. Räddningstjänsten har full beredskap att utföra räddningsinsatts med rökdykning och 

kemdykning då en styrkeledare och fyra brandmän ingår i beredskapen. Räddningstjänsten är en 

deltidskår med 5 minuters anspänningstid och då brandstationen ligger inom industriområdet blir 

insatstiden oftast kort. Vid större olyckor kommer förstärkning från andra stationer och den närmsta 

heltidsstyrkan finns i Falun 13 km bort, även en deltidskår finns i Bjursås som ligger 8km från 

Grycksbo. 

Rutiner och information finns för utrymning och återsamling vid larm. Detta innefattar att 

återsamlingsplatser finns för olika arbetslag och att personer som har utrymt ska rapportera till sin 

ansvariga avdelningschef . Varje anställd utbildas om risker vid egna arbetsplatsen, 

brandskyddsutrustning, larmrutiner och utrymningsrutiner. Detta görs vid nyanställning och 

repeteras med högst fem års intervall. Varje ansvarig avdelningschef ska även ha kunskap om sin roll 

vid olycka brand och ha kännedom om brandskyddsorganisation, systematiskt brandskyddsarbete 

och nödlägesplan .  

Serviceavtal och besiktning finns externt på funktion av sprinkler, brandlarm och brandsläckare. 

Interna rutiner med test och genomgång av brandskyddet i så kallade skyddsronder sker 2-12 gånger 

per år och större heltäckande skyddsronder och tekniska ronder sker årligen, (Rutin för skyddsronder 

APG 2013). 
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4. Metod 
Metoden för riskanalysen är utförd i enlighet med teoriavsnittet i denna rapport som grund. 

Ansatsen för att utföra analysen är att anpassa den så långt som möjligt efter verksamheten vid 

Arctic Papers pappersbruk i Grycksbo och liknande pappersbruk av samma storlek. Riskanalysen tar i 

riskidentifieringen upp alla tänkbara risker i smetköket för att skapa ett underlag för fortsatta studier 

men fokus ligger senare i analysen på risker för personskada och anläggningsskador. Riskanalysen har 

genomförts med hjälp av en analysgrupp där anställda personer på Arctic Paper Grycksbo ingår för 

att få en bred bild av vilka risker som finns. För att skapa validitet till analysen har personerna som 

valts ut olika positioner och kompetens men alla arbetar med funktioner som berör driften i 

smetköket. I analysgruppen ingår: 

Ove Nilsson   Säkerhetschef 

Per Björklund   Brandskyddstekniker 

Krister Gustavsson  Huvudskyddsombud 

Markus Westman  Tekniker råvaror 

Mats Kjellberg  IT tekniker 

Per Jansson   Transport 

Stefan Gatu   Tekniker/operatör ångcentralen 

Johan Eriksson Brandingenjörsstudent LTU 

 

Denna riskanalys genomförs i fem steg enligt figur 4 nedan:  

 
Figur 5 Riskanalys 

4.1 Riskidentifiering 
Vid identifieringen studeras lokalerna och verksamheten och risker noteras. Den första delen i 

riskidentifieringen har genomförts enskilt med var och en av personerna i analysgruppen. Här har en 

genomgång av potentiella riskkällor gjorts genom att gå igenom hela smetköket och de risker som 

påtalas antecknas. I handbok för riskanalys SRV 2003 nämns flera olika analysmodeller bl.a. 

grovanalys och ”what if” analys som användbara inom processtekniska anläggningar. Metoden som 

används i denna analys kan ses som en kombination av flera metoder men det viktiga har varit att 

skapa ett öppet tankesätt och inte utesluta några risker i detta skede. Vid intervjuerna med 

personerna ur analysgruppen har de fritt fått påtala de risker och säkerhetsbrister som de anser 

finns. Alla tänkbara riskområden har tagits upp som t.ex. brandrisk, risk för produktionsbortfall, risk 

för personskada. Detta för att riskanalysen vidare ska kunna användas i säkerhetsarbetet och byggas 

på samt för att ha ett öppet tankesätt. 

1 • Riskidentifiering 

2 • Orsakskartläggning och sannolikhetsbedömning 

3 • Konsekvensanalys 

4 • Riskbedömning och riskvärdering 

5 • Riskreduktion 
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I den andra delen av riskidentifieringen har alla risker sammantälts där även orsak, konsekvens och 

plats som nämnts för riskerna vid intervjuerna sammanställts. Därefter har de mest relevanta 

riskerna som berör person, material och byggnadsskada valts ut i samarbete med analysgruppen för 

vidare analys.  

4.2 Orsakskartläggning och sannolikhetsbedömning 
Vid riskidentifieringen nämns orsaker och sannolikhetsbedömningar vilka här analyseras och 

sammanställs. För att få ett underlag till orsakskartläggningen och sannolikhetsbedömningen har 

statistik hämtats för de utvalda riskkällorna. För att få reliabilitet till bedömningarna har statistik 

hämtats från flera håll där bl.a. PIA 2013 (pappersindustrins informations- system om arbetsmiljö) 

som är det incidentrapporteringssystem som används på bruket sedan fyra år tillbaka, 

trafikskadeföreningen och IDA 2013 (MSBs statistikdatabas) varit källor. För att skapa validitet till 

bedömningen har varje risk delats upp i ett antal sannolika scenarier för att kunna koppla rätt 

sannolikhet med rätt konsekvens, t.ex. finns en rad olika konsekvenser av olika storlek vid påkörning.  

4.3 Konsekvensanalys 

4.3.4 Brand  

För att få en bild av vilka konsekvenser en brand i smetköket ger inhämtades fakta för brand i 

lastmaskin från rapporter av Hansen (2010) samt Hansen och Ingason (2013)  . Beräkningar gjordes 

också på brandeffekt, höjd till brandgaslager, temperatur i brandgaslager och flamhöjd. Detta med 

följande formler ur Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Cuintere 2009). 

Höjd på flammor:                      (1) 

Temperatur i brandgaslager:           
   

         
 
   

  (2) 

Brandeffekt:             (3) 

Höjd till brandgaslager:       
    

 

     
 
   

   
 

 

     
    

 (4) 

4.3.5 Kemikaliehantering 

Av de råvaror som transporteras till smetköket har utsläpp av de kemikalier som är direkt farliga för 

människors hälsa eller för anläggningen analyserats. Fakta om kemikalierna har hämtats från Arctic 

Papers interna kemikalieförteckning Chemsoft där säkerhetsdatablad finns för respektive kemikalie. 

Från säkerhetsdatabladen har kemikaliernas sammansättning och farliga egenskaper studerats. 

Konsekvensen av ett utsläpp har också bedömts utifrån vilka mängder som hanteras i smetköket utav 

respektive kemikalie. Intervju har även utförts med brukets kemiingenjör, Tanse L. (2013-11-04). Vid 

intervjun har noggrannare information hämtats om kemikalierna och kemikaliehanteringen som t.ex. 

vad de används till, vilka mängder som hanteras och hur de hanteras.   
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4.3.6 Ångrör  

För att bedöma konsekvensen vid ett utsläpp av vattenånga har de volymer som kan tänkas läcka ut 

då röret brister beräknats. Det har gjort genom att titta på vilket flöde det är i rören och vilken 

densitet ångan har beroende på tryck och temperatur. Detta för att räkna ut hur mycket den 

trycksatta ångan expanderar vid normalt tryck. Formler som används för beräkningarna har hämtats 

ur Värmetekniska tabeller (Lervik 1994) och är: 

Viktflödet per sekund:   kg/s =(kg/timme)/3600  (5) 

Volymflödet:     m3/s =(kg/s)/(ρ)  (6) 

Tid för ågfyllnad av lokal:  s=m3/(m3/s)   (7) 

  

4.3.7 Påkörning  

Bedömningar av konsekvenserna vid påkörning har gjorts utifrån vilken typ av trafik och transport 

som finns i smetköket detta mycket utifrån information från analysgruppen. Jämförelser har gjorts 

med fakta från NTF (nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) om vilka konsekvenser 

påkörningar med personbil i olika hastigheter ger. Olycksstatistik som visar konsekvenser av 

påkörning med truck har också studerats från Prevents utbildningsmaterial. 

4.4 Riskbedömning och riskvärdering 
Utgångspunkter för värdering av risker i denna rapport är i huvudsak rimlighetsprincipen men även 

proponalitetsprincipen enligt Davidsson (1997) som nämns i avsnitt 2.3 i denna rapport. Kvalitativa 

bedömningar görs av riskernas sannolikhet och konsekvenser görs utifrån underlaget framtaget i 

sannolikhetsbedömning och konsekvensanalys. För att värdera hur stora riskerna är och om de 

behöver åtgärdas eller analyseras djupare sammanställs bedömningarna på sannolikhet och 

konsekvens i en riskmatris. Här görs en bedömning på alla risker som tagits upp vid 

riskidentifieringen. I riskmatrisen ges en kvantitet på hur stora riskerna är och en bedömning på 

åtgärdsbehov. Riskmatrisen och skalan för sannolikhet- och konsekvensbedömningar är hämtad från 

Prevents verktyg för riskanalys (2008) då Arctic Paper Grycksbo anser att skalan är bra anpassad och 

tillämpbar för pappersbrukets verksamhet. Skalan är som följer: 

Konsekvens 

K5 = Dödsfall/Livslånga men, förödande produktionsbortfall, stora material och byggnadsskador 

K4 = Längre sjukskrivning, längre produktionsbortfall, stora material och byggnadsskador 

K3 = Kortare sjukskrivning, kortare produktionsbortfall, mindre material och byggnadsskada 

K2 = Skada utan sjukskrivning, mindre material och byggnadsskada 

K1 = Bagatellskada/visst obehag men ofarlig, små materialskador 

 

Sannolikhet 

S5 = Mycket vanlig - 1/vecka 

S4 = Vanlig - 1/månad 

S3 = Ganska vanlig - 1/år 
S2 = Ganska ovanlig - 1/10 år 
S1 = Osannolik - 1/100 år 
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4.5 Riskreduktion 
Här utreds vilka möjliga åtgärder som finns för att höja säkerheten i samarbete med analysgruppen. 

Allmänna förslag är framtagna för att reducera risker och specifika förslag tas fram för de risker som i 

värderingen blev störst. Bedömning har gjorts utifrån riskvärderingen om vilka risker som bör 

åtgärdas och hur genom att titta på möjlighet till att eliminera, dela eller reducera riskerna enligt 

modell av Wallmark (2009) där riskreducering varit det mest aktuella alternativet. 
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5. Resultat 
Resultatet av riskanalysen visas i tabell 1. där bedömd orsak, konsekvens och sannolikhet finns för  

riskerna som identifierats samt riskreduceringsförslag för de risker som analyserats djupare. 

Tabell 1. Sammanställning av riskanalysen 
Risk/skadehändelse Orsak Konsekvens Plats Sannolikhet  Riskreducering 

Brand/Explosionsrisk 
 

     

Brand i lastmaskin elfel, bränsleslang 
går sönder, 
hydraulslang går 
sönder och sprutar 
på het motor, 
överbelastad 
motor 

180 liter diesel, 170 
liter olja  brinner  
och entuellt 
lastmaskinsdäcken 
K3-K4 

Infart från borggård, 
stärkelsekokaren/latexblåsaren, 
LP11/kompressorstation 

S2 Sprinkla 
maskinen, 
installera fler 
rökdetektorer 

Dammexplosion vid 
stärkelseberedning 

EX klassat 
stärkelsepulver, 
kan antändas t.ex. 
genom gnistor från 
lastmaskinsgafflar 

Stora personskador, 
materialskador 
byggnadsskador, 
produktionsbortfall 
K4 

stärkelsekokaren/latexblåsaren S1  

Brand i sopor brännbart material 
i form av kartonger 
och plast antänds, 
Heta arbeten i 
form av reparation 

Personskador vid 
rökutveckling, 
värmepåverkan på 
rör och kablar 
K2 

Infart, LP 11 S2  

Brand i hylshäckar Heta arbeten i 
form av reparation, 
annan brand 

Personskador vid 
rökutveckling, 
värmepåverkan på 
rör och kablar 
K2 

LP 11 S1  

Brand i moped Elfel Personskador vid 
rökutveckling, 
värmepåverkan på 
rör och kablar 
K2 

Hela smetköket S2  

Tryckluftskärl 
exploderar 

Värmepåverkan Stora personskador, 
materialskador 
byggnadsskador, 
produktionsbortfall 
K5 

Kompressorstationen S1  

Risk för toxiska 
utsläpp/förorening 

     

Kemikaliekärl går 
sönder 

Påkörning med 
lastmaskin eller 
tappar kärl från 
lastmaskin 

Skadar personers 
hälsa och 
miljöskador K3-K5 

stärkelsekokaren/latexblåsaren, 
slasen(dåligt skick) 

S2-S3 Se över rutiner 
för inlastning 

Lutledning läcker Dåliga rör, 
lastmaskin kör på 

Droppar på 
personer, frätande 
K2 

Mittgången S2  

Risk för 
produktionsbortfall 

     

Tryckluftskärl 
stannar 

brand stoppar 
produktionen i hela 
bruket 
k3 

Kompressorstationen S2  

Kompressorstation 
stannar 

Brand,(ej tätt och 
brandavskiljt) 

Påverkar alla delar 
då den servar hela 
bruket 
K3 

Kompressorstationen S2  

Övriga risker för 
personskada 

     

Halkrisk Polymer spills ut 
vid provtagning 

Lättare 
personskador 
K2 

vid polymertank S3  

Ångrör brister Dålig skarv, 
påkörning av 
lastmaskin 

Ångfyllt på några 
sekund, personer 
skållas, K5 

Hela smetkök bortsett från 
stärkelsekokaren/latexblåsaren,  

S1 Laga skydd 
kring röret 
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Risk/skadehändelse Orsak Konsekvens Plats Sannolikhet  Riskreducering 

Varmvattenrör 
brister 

Påkörning, 
sprickor, korrosion  

Personal riskerar 
skållas, vatten 
varmare än 60 °C 
K2 

Mittgång ovanför slasen S2  

Påkörning mycket trafik i 
form av 
lastmaskiner, 
cyklister, mopeder, 
gående, trångt 
speciellt vid 
infarten, stressad 
förare 

Personskador, 
materialskador K1-
K4 

Hela smetköket men störst vid 
infart innanför rullport, slasen 
och trapp/hiss 

S2-S5 Laga slasen 
(ramp), 
förbättra 
kontrollrutiner 
före körning 

Vattenledning brister sprickor (har 
förekommit men 
inga större tillbud) 

högt tryck leder till 
fall 
k1 

Hela smetköket S2  

 

För riskerna brand i lastmaskin, påkörning och kemikaliekärl går sönder är flera scenarier framtagna 

och därför finns ett spann mellan konsekvenserna och även sannolikheten beroende på hur allvarliga 

scenarierna blir. Tabell 1. visar att de risker som riskreduceringsförslag är framtaget för också är de 

som är störst. Även riskerna tryckluftskärl exploderar, tryckluftskärl stannar, kompressorstation 

stannar och halkrisk är stora och här finns utrymme för vidare analys.  
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6 Analys 

6.1 Riskidentifiering 
De risker som tagits fram vid riskidentifieringen redovisas i tabell 1 på föregående sida. De 

identifierade riskerna som vid bedömning anses stora eller där det är oklart hur stora de är har valts 

ut för att analyseras djupare. Övriga risker har bedömts vara försumbara, ligga utanför 

avgränsningarna för rapporten eller redan utredda.   

6.1.1 Identifierade risker för vidare analys 

6.1.1.1 Brand i lastmaskin 

 
Figur 6. Lastmaskin Volvo L50 D 

Transporter av sopor sker dagligen i smetköket och transporter av gods sker ca 1-3 gånger i veckan 

med 10- 60 vändor åt gången för att transportera in gods. 

I smetköket används tre typer av lastmaskiner/truckar vid godshanteringen och dessa är en Volvo 

L50 D, Wille 850 och en Toyota truck, maskinerna är 10 – 15 år gamla. Maskinerna innebär en stor 

brandrisk då de innehåller mycket brännbara vättskor och även däcken ger en stor brandbelastning 

om de brinner. Volvon är den maskin som används mest och är störst då den har en bränsletank på 

180 liter diesel och olika oljetyper på totalt 170 liter i form av hydraulolja och motorolja. Däcken har 

en bredd på 40 cm och en tjocklek på 30 cm vilket gör att de innehåller mycket energi som frigörs vid 

en brand. Konsekvensen vid denna typ av brand är oklar och bör därför analyseras vidare. 

6.1.1.2 Kemikaliekärl går sönder 

Den främsta orsaken anses här vara hanteringen av kärlen med lastmaskinen vilket gör att 

sannolikheten ökar då frekvensen av transporter med lastmaskinen är stor i smetköket. Flera 

miljöfarliga kemikalier hanteras här varav några innehållande hälsorisker. Utrymmena är på vissa 

platser trånga och rampen innanför infarten är i dåligt skick vilket ökar risken för tapp eller påkörning 

av kärl med lastmaskin. Basazol Blue, Cartabond EPI och Biociderna (Nalco 2510,73500 och 74838) är 

de kemikalier som innebär direkt fara för människors hälsa eller skada på anläggningen vid utsläpp 

har valts ut för vidare analys. Utsläpp av biocider och Basazol Blue vid bland annat lossning/transport 

nämns även som risker i en Miljöriskanalys utförd på pappersbruket av Ångpanneföreningen 2006.   
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6.1.1.3 Ångrör brister 

Ångrören är väl skyddade och isolerade varför sannolikheten för att de ska gå sönder bör vara låg. 

Dock så är skydden kring rören skadade på grund av påkörning med lastmaskinen. Konsekvensen om 

de skulle gå sönder är även stora då det är vattenånga under 5 bars tryck och med en temperatur på 

ca 200°C vilket gör att den expanderar snabbt och kan skålla personer som befinner sig i närheten. 

6.1.1.4 Påkörning 

Som tidigare nämnts är det mycket trafik i form av gående, lastmaskiner, mopeder och biltrafik i 

smetköket. Utrymmena är på flera ställen trånga och det är svårt att ha uppsikt. Konsekvenserna 

skulle kunna bli förödande och leda till dödsfall om en gående blir påkörd av en lastmaskin. 

6.1.2 Identifierade risker utan behov av vidare analys 

För risken dammexplosion vid stärkelseberedning är en riskanalys och klassningsplan redan 

genomförd och därför analyseras inte risken djupare i denna rapport. Den mest sannolika orsaken till 

brand i sopor och i hylshäckar (vagnar med papphylsor) är heta arbeten i närheten av dessa men för 

detta finns väl utarbetade rutiner och utbildad personal vilket gör att risken inte anses så stor. Även 

risken för brand i moped anses liten då den är eldriven och inte har någon större brandbelastning. 

Konsekvenserna om trycklyftskärlet exploderar blir stora men sannolikheten anses dock vara väldigt 

låg då bl.a. säkerhetsventil finns.  Lutledningarna är i gott skick och placerade högt vilket gör att 

risken för läckage eller skada är liten. Båda riskerna för produktionsbortfall är stora då de påverkar 

driften i hela bruket . I Riskanalys ligger dock fokus på person och byggnadsskador vilket gör att 

produktionsbortfallen istället kan bli en konsekvens av framför allt brand. Risken för att 

varmvattenrör eller vattenledning brister är stor då ledningarna inte är skyddade. Dock bedöms 

konsekvenserna bli små och risken för dödsfall vid dessa händelser försumbar vilket även gäller 

halkrisken.  
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6.2 Orsakskartläggning och Sannolikhetsbedömning 

6.2.1 Brand i lastmaskin 

6.2.1.1 Orsak 

Enligt trafikförsäkringsföreningen (2012) är brandorsakerna för bränder i lastmaskiner i Sverige 

fördelade som följer: batteri eller strömkabel 47%, motor och bränsle 23%, okänd eller anlagd 30%. 

 
Figur 7 Brandorsak vid brand i lastmaskin (trafikförsäkringsföreningen) 

 

Orsaker som nämnts i intervjuer med analysgruppen är elfel, bränsleslang går sönder, hydraulslang 

går sönder och sprutar på het motor samt överbelastad motor vilket stämmer överens med 

statistiken. 

6.2.1.2 Sannolikhet 

Inga noteringar om brand i lastmaskin vid bruket finns i PIA . Dock är det hög frekvens av transporter 

och lastmaskinerna är gamla. Maskinerna är försedda med pulversläckare men inte med 

sprinklersystem.  

Före 1995 betalades 57 miljoner kronor ut per år från försäkringsbolagen till olyckor med brand i 

lastmaskin och idag betalas 34 miljoner kronor ut per år för fordonsskador enligt 

Trafikförsäkringsföreningen (2012). Dessa summor visar att det förekommer flera alvarliga bränder i 

lastmaskiner per år i Sverige. Enligt IDA som är MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap) statistikdatabas sker i medeltal sju räddningsinsatser per år till brand i industribyggnad 

där startföremål är övriga vägfordon vilket innefattar lastmaskin. Dess uppgifter gäller åren 1998-

2012.  

För brand i lastmaskin finns många tänkbara brandscenarior beroende på hur och var branden startar 

därför analyseras här två  brandscenarier med stor vidd på brandutveckling. Med denna statistik som 

grund har sannolikheten bedömts och två tänkbara scenarier har valts ut.  

Långsamt brandscenario:  S2 = Ganska ovanlig - 1/10 år 

Snabbt brandscenario: S1 = Osannolikt - 1/100 år 

47% Elfel 

23% Motor eller 
bränslefel 

30% Okänd eller 
anlagd 

Brandorsak vid brand i lastmaskin 
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6.2.2 Kemikaliekärl går sönder 

6.2.2.1 Orsak 

Tänkbara orsaker som nämnts vid intervjuerna med analysgruppen är påkörning med lastmaskin eller 

tapp av kärl från lastmaskin. Bakomliggande orsak är ofta trötthet och missförstånd som leder till 

misstag vid lossning. 

6.2.2.2 Sannolikhet 

Här beaktas utsläpp av de fem farligaste kemikalierna som hanteras och antas kunna ge direkt skada 

på människors hälsa eller skada anläggningen vid ett utsläpp. Kemikalierna som valts ut är Basazol 

Blue, Cartabond EPI och Nalco (2510, 73500, 74838). Basazol blue levereras en gång per år med en 

pall på 360 liter och utgör därmed en liten del av den totala råvaruhanteringen. Den förvaras från 

några timmar upp till ett dygn i källaren på smetköket tills den transporteras vidare till den övre 

våningen i smetköket. Cartabond EPI levereras med 12 pallar per år vilket också innebär 12 

transporter till smetköket per år Den förvaras också i några timmar till ett dygn i källaren på 

smetköket tills den transporteras vidare till övre våningen i smetköket. Nalco 2510 levereras det ca 

40 containrar per år av, Nalco 73500 levereras med 25 containrar per år och Nalco 74838 levereras 

med 80 containrar per år. Dessa förs över i större stålcontainrar som alltid är placerade i smetköket 

mellan latexblåsaren och stärkelsekokaren. Totalt sker alltså 154 transporter per år till smetköket 

med dessa farliga kemikalier. Vad gäller alla transporter med råvaror till smetköket så görs totalt ca 

70 transporter per vecka vilket är ca 3640 transporter per år. Transporter av de farligaste 

kemikalierna utgör då endast ca 4% den av den totala transporten med råvaror. Dock förvaras de i 

smetköket, några under begränsad tid och några är alltid placerade där vilket gör att sannolikheten 

för utsläpp ökar.  

I PIA finns en riskobservation 2011-08-31 där osäker godshantering med kemikaliekärl förekommit. 

Detta genom att förpackningen placerats på fel pall då fel sorts förpackning levererats. I PIA finns 

även ett dokumenterat utsläpp av 30 liter krita vid godshantering 2011-12-06 vilket i detta fall inte 

innebar någon större fara men visar att utsläpp kan ske. Enligt säkerhetschefen har ytterligare minst 

två allvarligare tillbud med tapp av kemikaliekärl skett de senaste 10 åren varav ett lett till utsläpp 

dessa är dock inte rapporterade i PIA. Enligt IDA förekom i snitt 25 räddningstjänstinsatser till utsläpp 

av farligt ämne till tillverkningsindustrin mellan åren 1998-2012 vilka typ av utsläpp det handlar om 

anges ej men det visar att ett flertal utsläpp sker varje år inom industrin. Incidentrapporteringen visar 

också att det är ganska vanligt att kemikaliekärl skadas och här beaktas två scenarier som tänkbara 

utgångspunkter för att bedöma sannolikheten. 

Litet utsläpp < 30 liter  

S3 = Ganska vanlig - 1/månad 

Stort utsläpp >30 liter  

S2 = Ganska ovanlig - 1/10 år 
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6.2.3 Ångrör brister 

 
Figur 8 Ångrör ovanför LP 11 

6.2.3.1 Orsak 

I intervjuerna har dålig skarv nämnts som mest sannolika orsak till att röret brister men även 

påkörning av röret har nämnts som en tänkbar orsak.  

6.2.3.1 Sannolikhet 

Det finns inga rapporterade incidenter där ångröret skadats dock har det nämnts vid intervju med 

dem som jobbar med transport att påkörning av ångrör sker ibland. Detta kan man även se vid 

inspektion att skyddet kring röret är skadat på flera ställen. Tekniker vid ångcentralen har nämnt vid 

intervju att det är mycket osannolikt att ångröret brister då det är förstärk och har ett skyddshölje 

runt om sig. Här bedöms att endast ett tänkbart scenario finns på grund av att ångan är under högt 

tryck och kommer att spridas snabbt i smetköket oavsett hur eller var röret brister därför blir 

bedömningen på sannolikheten: 

S1 = Osannolik - 1/100 år 

  



21 
 

6.2.3 Påkörning av gående eller annat fordon 

6.2.3.1 Orsak 

Möjliga orsaker som tagits fram av analysgruppen är att det är mycket trafik i form av lastmaskiner, 

cyklister, mopeder, gående som vistas och passerar genom smetköket. Detta gör att man lätt kan 

köra på varandra då det är trångt i hela smetköket men speciellt vid infarten. Lastmaskinen kan köra 

upp till 60 vändor åt gången och detta kan leda till stress och trötthet vilket gör att misstag sker. 

Enligt Prevent 2010 (förening inom arbetsmiljörådet) är några av de vanligaste orsakerna till 

truckolyckor: fel i riskbedömning, fel på trucken, brister i utrymmen med nivåskillnader, brister i 

trafikförhållanden, brister i underhåll, brister i rutiner och instruktioner, dåligt säkerhetsmedvetande. 

6.2.3.2 Sannolikhet 

Ett tillbud där branddörr blivit påkörd och gått sönder i smetköket finns rapporterat i PIA 2012-03-28. 

Inga olyckor med person eller fordonsskador har emellertid rapporterats. Dock har det nämnts vid 

intervju med förare av lastmaskinen att flera tillbud skett de senaste 10 åren utöver de rapporterade. 

Dessa har skett både med både gående, cyklister och annan lastmaskin men inget har lett till alvarlig 

olycka även om det varit nära flera gånger. Intervjuerna med analysgruppen visar att medvetenheten 

om risken för påkörning är stor då alla nämnt det som en stor risk. Enligt arbetsmiljöverkets statistik 

över truckolyckor skedde åren 2006-2009 i snitt ca 800 truckolyckor per år och åren 2005-2010 

skedde 9 arbetsplattsolyckor med dödsfall där truck var inblandad.  

Graden av skada vid påkörning kan variera mycket och därmed också sannolikheten därför har tre 

tänkbara scenarier valts ut att bedöma sannolikheten för: 

Lättare påkörning:  

S5 = Mycket vanlig - 1/månad 
 

Påkörning:  

S3 = Ganska vanlig - 1/år 

Kraftig påkörning:  

S2 = Ganska ovanlig - 1/10 år 
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6.3 Konsekvensanalys 

6.3.1 Brand i lastmaskin 

För brand i lastmaskin analyseras två scenarier: Ett långsamt brandförlopp och ett snabbt 
brandförlopp. Brandeffekten baseras på beräkningar och försök som gjorts och presenteras av 
Rickard Hansen (2010 och 2013) dessa redovisas i bilaga 1 där även beräkningar för brandeffekt, höjd 
till brandgaslager, temperatur i brandgaslagret och flamhöjd redovisas. Resultatet av dessa 
beräkningar presenteras nedan som underlag för bedömning av konsekvenserna vid en brand. 
 

 
Figur 9 Brandeffekt långsamt brandscenario 1000 kW 

 
Figur 10. Brandeffekt snabbt brandscenario α=0.047 

Tabell 2. Medeltemperatur i brandgaslager efter 10 min 

Långsamt brandscenario Snabbt brandscenario 

64 °C 310 °C 

 
Tabell 3. Höjd till brandgaslager 

 

 

 

 

 

 

 

Tid 
(min) 

z (m) Långsamt 
brandscenario 

z (m) Snabbt 
brandscenario 

1 5.5 5.7 

3 4.7 4.5 

5 4.0 3.3 

10 2.9 1.5 
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Tabell 4 Flamhöjd 

 

 

 

Branden kommer att generera stora flammor som avger strålningsvärme och människor som 

befinner sig i närheten av branden riskerar därmed att skadas. Den höga flamhöjden gör också att så 

kallade jetflammor uppkommer i taket och ge kraftig strålning ner mot golvet en bit bort från 

branden. Om branden befinner sig under kabeldragningar som finns i taket kommer dessa att brinna 

av och även sprida branden. I det snabba brandförloppet blir temperaturen i brandgaslagret så hög 

att alla kablar i taket kommer att skadas oavsett var branden befinner sig. Detta kommer att leda till 

produktionsbortfall då viktiga IT funktioner slås ut. Brandgaserna bör inte påverka utrymningen i ett 

tidigt skede då höjden till brandgaslagret inte når lägre än 2m de första 5 minuterna. Brandgaser 

kommer också att ventileras ut genom öppna trappor i taket. Detta innebär dock en stor risk för 

personal som befinner sig på våningen ovanför då de tidigt kommer att påverkas av brandgaserna. 

Det EX klassade stärkelsepulvret som finns i smetköket gör också att det finns risk för explosion vid 

brand. Många kablar har höljen av pvc plast vilket gör att organiska klorföreningar som t.ex. dioxiner 

kan bildas vilka är giftiga. Även om lokalen är välventilerad med stora volymer luft så är 

förbränningen i en brand nästan aldrig helt ren vilket innebär att oförbrända sotpartiklar bildas som 

kan vara giftiga vid inandning och försämrar sikten. I detta fall är det också diesel och gummidäck 

som brinner vilka oftast har en mycket ofullständig förbränning. 

 
Figur 11. Till vänster: spiraltrappa med öppning i tak Till höger: Kabel och rördragningar i tak 

  

Långsamt brandscenario:  

K3 = Kortare sjukskrivning, kortare produktionsbortfall, mindre material och byggnadsskada 

 

Snabbt brandscenario:  

K5 = Dödsfall livslånga men, förödande produktionsbortfall, stora material och byggnadsskador 

Tid 
(min) 

L (m) Långsamt 
brandscenario 

L (m) Snabbt 
brandscenario 

5 1.2 3.9 

10 1.2 9.0 
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6.3.2 Kemikaliekärl går sönder 

Nedan redovisas egenskaperna hos de farligaste kemikalier som hanteras i smetköket: 

Basazol Blue är en flytande blå färg som används för att färga fibrerna vid papperstillverkningen för 

att i slutändan få ett vitt papper. Färgen är förpackad i 30 liters plastdunkar och levereras på pall där 

varje pall innehåller 360 liter. Färgen är en sammansättning av flera ämnen och innehåller 

kemikalierna: Ättiksyra (15-20%), Methylium, tris[4-(diethylamino)phenyl]-, acetate, (42-27%), N,N-

dietylanilin (1-3 %)  och metanol (0.1-1%).Basazol Blue orsakar allvarliga ögonskador, irriterar huden 

och kan orsaka en allergisk hudreaktion den är även skadligt vid hudkontakt, inandning och förtäring 

samt att den kan orsaka organskador (Hela kroppen) genom lång eller upprepad exponering. Färgen 

utgör också en miljörisk då den är mycket giftigt för vattenlevande organismer som även kan ge 

långtidseffekter. 

 
Figur 12. Pall med Basazol Blue 
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Cartabond EPI är en vätska och används som härdare i bestrykningssmeten vilket gör att det färdiga 

papperet blir vattenavvisande. Cartabond EPI levereras till smetköket i owc container på pall vilket är 

en plastbehållare med stålnät runt som innehåller 1000 l vätska. Cartabond EPI innehåller 

kemikalierna Glyxal (40-50 %) och fosforsyra (10-20 %). Cartabond EPI är farligt vid inandning, kan ge 

allergi vid hudkontakt, irriterar ögon, andningsorgan och hud samt kan ge bestående hälsoskador.

 
Figur 13. Cartabond EPI i OWC container 

 

Biocider används vid pappersframställningen och är ett samlingsnamn på ämnen som kan döda 

levande organismer. De används för att undvika bakterie och svampbildning vid 

papperstillverkningen bl.a. i smeten och pappersmassan. Biociderna levereras i stålcontainrar (men 

övergång kommer att ske till plastbehållare med stålnät runt owc) på 750 liter. Tre typer av biocider 

med produktnamn Nalco hanteras i smetköket. Alla är i vätskeform och redovisas nedan.  

 
Figur 14. Biocidcontainer i stål placerad på större stålkärl för tömning 

 

Nalco 2510 innehåller kemikalierna 2,2 - dibrom - 3 – nitrilopropioamid (10-20 %) och 

Polyetylenglykol (40-60  %). Nalco 2510 är skadligt vid inandning, orsakar allvarliga frätskador på hud 

och ögon samt kan orsaka allergisk hudreaktion.  
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Nalco 73500 innehåller kemikalierna Glutaraldehyd (10-25 %) och Metanol (0.1-0.5 vikt %). Nalco 

73500 är skadligt vid inandning, orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon, kan orsaka allergisk 

hudreaktion och kan orsaka allergi eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. 

Nalco 74838 innehåller kemikalierna 1,2-Etandiol (60-80 %), 2,2 - dibrom - 3 – nitrilopropioamid (15-

20 %), 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (5-15 %), Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on (0.6-2.5 %). Nalco 74838 är skadligt vid inandning, orsakar allvarliga 

frätskador på hud och ögon och kan orsaka allergisk hudreaktion. Den är även mycket giftigt för 

vattenlevande organismer och kan ge långtidseffekter. 

Ingen av kemikalierna medför någon stor fara/risk för brand eller explosion men ett utsläpp kan ge 
alvarliga hälsoskador och miljöskador. Detta kan man se då alla kemikalier är skadliga vid inandning 
vilket gör att personer som befinner sig i närheten av utsläppet riskerar att skadas. Biociderna är 
också frätande vilket gör att om personer får vätskan på sig vid ett utsläpp riskerar de att skadas 
allvarligt. Färgen Basazol Blue är även väldigt kraftigt vilket gör att ett utsläpp är väldigt svårt och 
komplicerat att sanera. Konsekvenserna av att ett kemikaliekärl går sönder bedöms därför enligt 
följande: 
 

Litet utsläpp <30 liter 

K1 = Bagatellskada/visst obehag men ofarlig, små materialskador 

 

Stort utsläpp >30 liter 

K3 = Kortare sjukskrivning, kortare produktionsbortfall, mindre material och byggnadsskada 

6.3.3 Ångrör brister 

Flödet i ångröret som går genom smetköket är 50 ton/h och ångan är trycksatt med 5 bar (500000 Pa 

N/m2) och har en temperatur på ca 200 °C. Temperaturen i smetköket håller ca 20°C. I värmetekniska 

tabeller (1994) finns värden för vattenångas densitet vid olika tryck och temperaturer och redovisas i 

tabell 5 nedan. 1 bar antas motsvara trycket i lokalerna då det kan anses motsvara atmosfärstrycket 

1 atm= 1.01325 bar. Utifrån värdena beräknas hur mycket ånga expanderar vid normalt tryck.  

Tabell 5. Densitet vattenånga  beroende på tryck och temperatur 

Temperatur °C Tryck bar Densitet kg/m3 

100 1.0 0.5895 

200 1.0 0.4603 

200 5.0 2.353 

 

För att se vilka volymer ånga som kan släppas ut vid ett brott beräknas volymflödet för trycksatt ånga 

och ånga vid 1 bars tryck.   

Vikt flödet = 50000 kg/1 timme = 50000 kg/3600 s = 13,89 kg/s  

Volymflödet vid 5 bars tryck = (13,89 kg/s)/(2,353 kg/m3)= 5,903m3/s  

Volymflödet vid 1 bars tryck = (13,89 kg/s)/(0,4603 kg/m3)=30,2 m3/s.  
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Smetköket har en golvyta på 1655 m2 och en takhöjd som är 6 m. Den totala volymen i lokalen blir då 

som följer. 

 

1655*6= 9930 m3  

 

Nedan redovisas den tid det tar innan hela lokalen är ångfylld med 200 gradig ånga. 

 

9930 m3/30,2 m3/s = 329 sekunder 

 

Detta visar att hela smetköket kommer att vara ångfyllt på 3,5 minuter. Beräkningarna visar även att 

stora volymer i smetköket på några sekunder kommer fyllas med het ånga. Exempelvis kommer efter 

10 sekunder ca 300 m3 ånga att finnas i smetköket.  Detta gör att personer som befinner sig i 

närheten av brottet kommer att skållas. Ånga kommer efter ett tag att kylas av och kondenseras mot 

väggar och tak. Dock är densiteten på 100 gradig ånga i liknande storleksordning som den vid 200 

grader vilket gör att volymerna inte blir avsevärt mindre vid en avkylning på 100 garder. Ett brott 

kommer även att påverka driften genom att alla pappersmaskiner stannar och även skador på t.ex. 

ställverk och kablage i smetköket .  

Konsekvenserna av att ångröret i smetköket brister bedöms utifrån detta till: 

 

K5 = Dödsfall/Livslånga men, förödande produktionsbortfall, stora byggnads och materialskador 

 

6.3.4 Påkörning 

Konsekvenserna vid påkörning kan vara variera och innebära både personskador och materiella 

skador. Enligt NTF visar forskning att de flesta människor överlever att bli påkörd av en personbil som 

kör i 30 km/h men de flesta överlever inte en påkörning i 50 km/h. Hastigheterna i smetköket är för 

det mesta lägre än 30 km/h men t.ex. lastmaskinen har en mycket större massa och kraft än en 

personbil. Detta gör att alvarliga skador kan uppkomma vid lägre hastigheter. Vid påkörning mot 

vägg av t.ex. en gående spelar inte hastigheten någon roll om inte den gående upptäcks i tid vilket 

kan leda till dödsfall. Enligt NTF kan föraren av ett fordon vid påkörning få allvarliga pisksnärtskador 

även vid lägre hastigheter. Detta sker om en kraftig acceleration följs av en kraftig inbromsning. 

Sannolikhetsbedömningen från kapitel 4 i denna rapport visar att arbetsplatsolyckor med dödsfall 

där truck är inblandad förekommer. Prevents utbildnings material visar också att klämskador är 

vanliga vid påkörning med truck. Bedömningen av konsekvenserna vid påkörning blir då följande: 

Lättare påkörning  

K1 = Bagatellskada/visst obehag men ofarlig, små materialskador 

Påkörning  

K2 = Skada utan sjukskrivning, mindre material och byggnadsskada 

 

Kraftig påkörning  

K4 = Längre sjukskrivning, längre produktionsbortfall, stora material och byggnadsskada 
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6.4 Riskbedömning och riskvärdering  
För samtliga risker från riskidentifieringen har kvalitativa bedömningar gjorts på sannolikhet och 

konsekvens i samarbete med analysgruppen. Bedömningarna har gjorts utifrån skalorna som 

papperbruket hämtat från Prevent (2008): 

Konsekvens 

K5 = Dödsfall/Livslånga men, förödande produktionsbortfall, stora material och byggnadsskador 

K4 = Längre sjukskrivning, längre produktionsbortfall, stora material och byggnadsskador 

K3 = Kortare sjukskrivning, kortare produktionsbortfall, mindre material och byggnadsskada 

K2 = Skada utan sjukskrivning, mindre material och byggnadsskada 

K1 = Bagatellskada/visst obehag men ofarlig, små materialskador 

 

Sannolikhet 

S5 = Mycket vanlig - 1/vecka 

S4 = Vanlig - 1/månad 

S3 = Ganska vanlig - 1/år 
S2 = Ganska ovanlig - 1/10 år 
S1 = Osannolik - 1/100 år 
  

 

Tabell 6. Sammanställning av riskernas konsekvens och sannolikhet 

Risk nr Risktyp Sannolikhet  Konsekvens 

1a Långsamt 
brandförlopp 

S2 K3 

1b Snabbt brandförlopp S1 K5 

2a Litet kemikalieutsläpp S3 K1 

2b Stort kemikalieutsläpp S2 K3 

3 Ångrör brister S1 K5 

4a Lättare påkörning S5 K1 

4b Påkörning S3 K2 

4c Kraftig påkörning S2 K4 

5 Dammexplosion vid 
stärkelseberedning 

S1 K4 

6 Brand i sopor S2 K2 

7 Brand i hylshäckar S1 K2 

8 Brand i moped S2 K2 

9 Tryckluftskärl 
exploderar 

S1 K5 

10 Lutledning läcker S2 K2 

11 Tryckluftkärl stannar S2 K3 

12 Kompressorstation 
stannar 

S2 K3 

13 Halkrisk S3 K2 

14 Varmvattenrör brister  S2 K2 

15 Vattenledning brister S2 K1 
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I tabell 7 enligt Prevent (2008) klassas de olika riskerna där man kan se vilka som är störst. Riskernas 

nummer från tabell 6 har förts in i matrisen för att åskådligöra alla risker. Risklassningen följer den 

skala som Arctic Paper Grycksbo allmänt använder vid riskanalyser för att kunna jämföra dessa med 

varandra. 

 
Tabell 7. Riskklassningsmatris 

 Sannolikhet 
      

       5 4a         

 4           

 3 2a 4b, 13       

 2 15 6, 8, 10, 14 1a, 2b, 11,12 4c   

 1   7     1b, 3, 9 

 

       

 
1 2 3 4 5 Konsekvens 

 

De olika färgerna i tabell 7 anger nivån på riskerna och tabell 8 visar hur bedömningen av 

åtgärdsbehoven blir för de värderade riskerna. 

Tabell 8. Bedömning av åtgärdsbehov 

Klassning av risk 
  

Behov av åtgärd 
   R1 Låg / försumbar risk 

 
Ej behov av åtgärd 

   R2 Liten risk 
  

Eventuellt ej åtgärd 
   R3 Medel / viss risk 

 
Åtgärdas så långt rimligt 

  R4 Allvarlig risk 
 

Åtgärdas snarast 
   R5 Hög / mycket allvarlig risk Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtagits 

 

Utifrån tabellerna 7 och 8 ser man att de största riskerna (1a, 1b, 2b, 3, 4a, 4b, 4c, 9, 11, 12 och 13) 

hamnar på klassningen R3(gul) som innebär medel/viss risk och bör åtgärdas så långt som det är 

rimligt.    
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6.5 Riskreduktion 
Byggnaden som smetköket finns i är gammal och komplex med hål i väggar och öppningar i tak och 

golv bl.a. i form av trappor. Brandsektioneringen är därför i vissa fall bristfällig mellan byggnaderna. 

Även verksamheten är mångsidig med bl.a. transporter, kemikaliehantering och stärkelsekokning 

vilket gör att stora risker alltid kommer att finnas och inte kan byggas bort helt. Detta gör att 

säkerhetslösningarna också måste vara mångsidiga men fokus bör ligga på att hitta lösningar som är 

ekonomiskt hållbara och ger en effektiv höjning av säkerheten.  

Allmänt gäller att det är viktigt att arbeta och utveckla det organisatoriska skyddet vilket inte 

behöver innebära någon större kostnad. Det gäller att arbeta vidare och utveckla information och 

utbildning till de anställda för att skapa medvetenhet och kunskap om hur riskerna kan minskas. 

Även fortsatt arbete med att upprätthålla och utveckla rutiner som kan minska riskerna är viktiga 

säkerhetsåtgärder. Incidentrapporteringen är en del av det organisatoriska säkerhetsarbetet som är 

viktig för att upptäcka vilka brister som finns och kunna åtgärda dessa. Säkerhetschefen har nämnt 

att idag rapporteras för få incidenter in och detta kan även ses då flera tillbud som inte är 

rapporterade nämns vid intervjuer med personal på bruket. Detta bör förbättras genom att 

informera och uppmana personalen om incidentrapporteringen.    

När det gäller brand kan det vara befogat att installera fler rökdetektorer vilket ökar chansen till en 

tidig upptäck och släckning av brand så att konsekvenserna minimeras. Sprinklersystem kan också 

installeras för att minska konsekvenserna vid brand. Detta kan dock vara kostsamt och ett alternativ 

kan vara att installera sprinkler endast på lastmaskinen vilken är den största brandrisken. Brister 

finns i brandsektioneringen mot andra byggnader och en inventering av detta föreslås för att kunna 

förbättra detta så långt som det är möjligt. Slangrullar finns utplacerade så att man ska kunna nå 

med dessa och släcka en brand oavsett var den finns i smetköket. En av slangrullarna är dock 

placerad i en annan byggnad/brandcell utanför branddörr vilket gör att denna ej kan nås om 

branddörren stängs vid brand då den är kopplad till det automatiska brandlarmet. Därför föreslås att 

en slangrulle även placeras innanför branddörren.  

Vad gäller transporterna i smetköket är det viktigt att serva och underhålla lastmaskinerna som 

används vilket också görs idag dock kan kontrollrutinerna vid körning utvecklas. Kontrollerna kan 

göras med kontrollkort som fylls i med underskrift före varje arbetspass där bl.a. maskinens 

funktioner testas och eventuella läckage kontrolleras. Något som även nämnts vid intervjuer med 

förarna av lastmaskinen är att under en tidsperiod transporterades de farligaste kemikalierna med 

hiss och mindre truck till smetköket. Detta minskar transporterna till smetköket och därigenom 

minskas även risken för bl.a. utsläpp av kemikalier och påkörning dock innebär detta en försämring 

av effektiviteten i arbetet. I incidentrapporteringen 2011-08-31 nämns även att rutiner bör förbättras 

så att felleveranser inte transporteras ned till smetköket då förvaringen kan bli osäker när de riskerar 

at hamna på fel pall. Biociderna levereras idag i en stålcontainer som är mycket stöttålig men 

övergång kommer att ske till plastcontainrar som har sämre hållbarhet vilket också bör beaktas då 

risken för kemikalieutsläpp ökar. Slasen som är den ramp man kör på vid nivåskillnader är också i 

dåligt skick och provisoriskt lagad. Slasen bör därför renoveras för att minska risken för påkörning 

och tapp av gods från lastmaskinen. Sopdepån och lastplatts 11 är också placerade under ångröret 

och en åtgärd kan vara att flytta dessa så att inga transporter sker vid ångröret för att minska risken 

att det blir påkört. Att skylta ångröret för att skapa uppmärksamhet är också en riskreducerande 

åtgärd men för mycket skyltning och information är inte heller bra då den viktigaste informationen 
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drunknar i mängden. Idag är det viktigaste säkerhetsfunktionerna utmärkta så som t.ex. nödutgångar 

släckutrustning och nöddusch och en avvägning bör göras om mer skyltning ska tillföras. Något som 

dock rekommenderas är att det skyddande höljet som finns runt ångröret lagas på de platser där det 

påkört och skadat.  

Sammantaget är rekommendationen att följande åtgärder som inte innebär någon omfattande 

kostnad bör göras inom en snar framtid: 

 Installera fler rökdetektorer 

 Renovera slasen (ramp) 

 Tydliggöra rutiner för inlastning vid felleverans 

 Reparera skydd kring ångrör 

 Inventera och förbättra brandsektionering 

 Informera om vikten av att rapportera tillbud och incidenter 

Vidare rekommenderas att överlägga om följande riskreducerande åtgärder: 

 Installera sprinklersystem på lastmaskinen 

 Installera en extra slangrulle vid kompressorstationen 

 Transportera in de farligaste kemikalierna med hiss och mindre truck 

 Behålla stålcontainrar för biocider 

 Installation av ytterligare byggnadssprinkler  
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7. Diskussion 
Riskanalysen är baserad på fakta, statistik, beräkningar och information från intervjuer men den 

slutgiltiga värderingen av riskerna är kvalitativa bedömningar som är gjorda utifrån erfarenhet från 

analysgruppen och det framtagna underlaget. Erfarenhet från tidigare riskanalyser vid bruket visar 

att man ofta för tidigt avgränsar riskanalysen och låser tankesättet. Därför har riskidentifieringen 

genomförts utan att söka efter orsak, konsekvens och typ av risk och därmed har ingen checklista 

eller avgränsningar tillämpats. Stor vikt har lagts vid att försöka hålla bedömningarna av sannolikhet 

och konsekvens objektiva för att få en korrekt bild speciellt då dessa gjorts i samarbete med 

säkerhetspersonal som är anställda vid bruket. Vid riskvärderingar finns många olika skalor som kan 

tillämpas och skalan som används i denna rapport är anpassad för Arctic Paper Grycksbos 

verksamhet. Skalan för sannolikhet kan eventuellt göras tydligare genom att ange om frekvensen för 

händelserna förekommer oftare eller mer sällan än t.ex. 1/10 år. Det som dock är en stor fördel med 

skalan är att den är enhetlig för hela verksamheten och samma alla riskbedömningar som görs så att 

kostnaderna för säkerhetsåtgärder prioriteras rätt. De händelser som innebär störst risk värderas alla 

till att innebära medel/viss risk men varierar i sannolikhet och konsekvens. Därför har åtgärderna så 

mycket som möjligt anpassats till konsekvens och sannolikhet för att optimera nyttan av dem. 

Exempel på detta är att sannolikheten för påkörning är stor och minskas genom att man renoverar 

slasen, för brand i lastmaskin är däremot konsekvenserna stora och genom att sprinkla maskinen 

minskas konsekvenserna avsevärt vid en eventuell brand men inte sannolikheten. För 

riskreduceringsförslagen är tanken att hitta lösningar som är relevanta och realistiska att genomföra 

för de största riskerna.    

Grycksbo har förutsättningar för en god säkerhetskultur med högt medvetande och rutiner för 

säkerhetsarbetet. Säkerheten är högt prioriterad och man har en säkerhetschef och 

brandskyddstekniker som kan växla till att vara räddningsledare då olyckor sker, brandmän finns 

också på bruket som till vardags arbetar med andra uppgifter men vid olyckor växlar till 

brandmannarollen. Säkerhetsarbetet sker på flera nivåer så som utbildning, information, 

skyddsronder och tekniska system. Pappersbruket har också haft få olyckor de senaste åren vilket 

visar att nivån är hög på säkerhetsarbetet. Det framgår även av intervallerna på tillsyner som kommit 

upp i sex år från räddningstjänsten och försäkringsbolaget har få invändningar vid sina årliga tillsyner. 

En brist som dock visat sig finnas i säkerhetsarbetet är incidentrapporteringen vid tillbud och olyckor. 

Enligt säkerhetschefen är det för få tillbud som rapporteras in och att antalet rapporteringar minskat 

senaste året. I intervjuerna nämns även flera allvarliga tillbud som inte rapporterats in. Detta kan 

vara ett resultat av att säkerhetsnivån varit hög och olyckorna få vilket gör att acceptansen höjs och 

säkerhetsarbetet försämras då inga olyckor sker enligt Reason (1997). En annan orsak till att 

rapporteringen försämrats kan enligt säkerhetschefen vara att varsel kommit och pappersbruket dras 

med ekonomiska problem som hotar verksamheten. Detta får en psykologisk aspekt och påverkar de 

anställda i sitt arbete med ett lägre engagemang för säkerheten. När lönsamheten för verksamheten 

är osäker är det också extra viktigt att arbeta med säkerhetsåtgärder som har en är ekonomiskt 

hållbara och har en tydlig påverkan på säkerheten. Reason (1997) menar att det finns ett tydligt 

samband mellan produktivitet och säkerhetsnivå då hög säkerhet är kostsamt och tidskrävande vilket 

stämmer. Det finns dock även fördelar med ett omfattande säkerhetsarbete som påverkar 

produktionen i positiv riktning då färre olyckor och tillbud leder till färre produktionsstop, 

sjukskrivningar och kostsamma reparationer.  
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För att kunna hålla en hög nivå på säkerheten krävs att säkerhetsarbetet ständigt utvecklas med nya 

idéer och lösningar. Verksamheten vid pappersbruket uppvisar i vissa fall en patologisk 

organisationskultur då det nämnts vid intervjuer med analysgruppen att det är svårt att införa nya 

rutiner för säkerhetsarbetet. Detta gör att det i vissa fall blir svårt att utveckla arbetet. Det är dock 

inte alltid positivt med förändringar då goda rutiner och väl fungerade lösningar som tagits fram 

under lång tid redan finns. 

Som tidigare nämnts arbetar Arctic Paper Grycksbo med ett integrerat säkerhetsarbete över alla 

områden så som miljö, arbetsmiljö och brandsäkerhet. När nya lagstiftningar har kommit bl.a. annat 

genom Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kraven på säkerhetsarbetet förändrats och därmed 

också rutinerna vid bruket. För att få ett tydligt systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som lagen och 

därmed kommunen kräver att det ska finnas vid tillsyner delades skydds ronder upp vid bruket med 

separata brandsyner. Detta var i många fall negativt då skyddsronderna innebar en inventering av 

hela säkerheten gällande miljö, arbetsmiljö, brand och driftsäkerhet vilket gav en komplett bild. 

Därför har man idag försökt att återgå till många av de gamla säkerhetsrutinerna som funnits som 

varit väl utarbetade och anpassade till verksamheten.    
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8. Slutsatser 

8.1 Största risker 
Riskvärderingen visar att de största riskerna för människor och anläggningen i smetköket vid Arctic 

Paper Grycksbo är: Brand i lastmaskin, påkörning, kemikalieutsläpp, ångrör brister, tryckluftskärl 

exploderar samt halkrisken. Även riskerna för produktionsbortfall hamnar högt på skalan och här 

finns utrymme att utreda dessa vidare i det framtida säkerhetsarbetet. 

8.2 Åtgärdande av risker 
Vid brand i lastmaskin är det konsekvenserna som blir stora och dessa bör reduceras genom att 

installera fler rökdetektorer för tidig upptäckt av brand men även installation av sprinkler på 

lastmaskinen är en bra åtgärd. För påkörning är sannolikheten för att det ska hända relativt stor och 

även konsekvenserna kan bli stora. Risken bör reduceras genom att Renovera slasen (ramp) och 

tydliggöra rutiner för inlastning vid felleverans. Sannolikheten för att kemikalieutsläpp skall ske kan 

minskas genom att transportera in de farligaste kemikalierna med hiss och mindre truck och behålla 

stålcontainrar för biocider. Risken för att ångröret skall brista bör reduceras genom att laga skyddet 

kring röret. Risken för att tryckluftskärlet skall exploderar är inte med i den djupare analysen i denna 

rapport och behöver utredas vidare innan åtgärdsförslag tas fram. Det är också konsekvenserna för 

denna risk som blir stora vilka är svårt att påverka vid en explosion. För halkrisken finns redan idag 

vissa riskreducerande åtgärder genomförda som information och halkskydd. Risken anses också 

accepterad och därför bedöms att risken inte behöver åtgärdas.     

8.3 Förebyggande säkerhetsarbete vid en processteknisk anläggning 
Medvetenhet hos de anställda om vilka risker som finns vid anläggningen har visat sig vara en viktig 

faktor till att säkerheten är hög vid Arctic Paper Grycksbo. De anställda har god kännedom om vilka 

risker som finns och hur de undviks vilket visat sig i intervjuer och incidentrapporteringen där 

riskobservationer tidigt gjorts. Företagets resultat och framtidsutsikter har också visat sig påverka det 

organisatoriska säkerhetsarbetet då engagemanget och viljan till att utveckla säkerheten hos de 

anställda påverkas av om de kommer få stanna inom företaget. Incidentrapportering och uppföljning 

av incidentrapporteringen är bristfällig vid bruket och påverkar säkerheten vilket därmed är en viktig 

del i säkerhetsarbetet. Detta då en viss typ av tillbud skett flera gånger och ej rapporterats hade 

kunnat undvikas om det vid första tillbud vidtagits åtgärder. Inom Arctic Paper Grycksbo är 

säkerheten högt prioriterad då resurser finns för att arbeta med säkerhetshöjande åtgärder och 

förebyggande säkerhetsarbete är integrerat i pappersbrukets rutiner vilket gjort att olyckor tidigt 

undvikits. Viljan att lära sig och ta till sig nya rutiner som höjer säkerheten har visat sig vara en viktig 

del då vissa brister i säkerhetsarbetet vid bruket påverkats av just detta t.ex. vid säkerhetskontroll av 

utrustning. Dock är det viktigt att ta till vara på erfarenheter och rutiner kring säkerhetsarbetet på 

anläggningen som utvecklats och anpassats under många år för verksamheten.    
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8.4 Osäkerheter   
Sannolikhetsbedömningen är baserade på fakta och statistik men är svår att göra exakt då det i 

slutändan handlar om bedömningar. Ett större statistikunderlag kunde hämtats för att få en bättre 

bedömning men detta har inte rymts inom ramen för projektet. Att hämta info från extern statistik, 

interna incidentrapporter och erfarenheter från de anställda på bruket har varit en bra kombination 

av olika typer av underlag för bedömningarna. I handbok för riskanalys (2003) nämns även att det 

inte går att mäta sannolikheter till en exakt siffra. Detta då det inte går att ta hänsyn till alla faktorer 

som påverkar t.ex. alla olika orsaker och händelseförlopp som finns. Människor förutsätts också i 

bedömningar vara rationella och följa instruktioner och regler vilket inte alltid stämmer överens med 

verkligheten.   

Konsekvensanalysen är baserad på fakta från statistik, forskning och även verkliga test för de utvalda 

skadehändelserna. Bedömningarna är svåra då varje verksamhet är unik med specifika faktorer som 

påverkar händelseförloppet vid en olycka. För brand i lastmaskin har konsekvensanalysen delvis 

baserats på ett verkligt test och beräkningar. Man ska komma ihåg att beräkningarna ger en väldigt 

förenklad bild av verkligheten och de är därmed inte exakta men ger en grov uppskattning på 

konsekvenserna. För att får en mer noggrannare bild av brandförloppet kan datasimuleringar göras 

över detta t.ex. med så kallade CFD (Computational Fluid Dynamics) som är en datoriserad 

flödesberäkning. Detta ger en tydligare och noggrannare bild över brandförloppet då beräkningarna 

är mer komplexa och fler faktorer tas med men detta ger också ett större utrymme för felkällor.  

8.5 Förslag till fortsatta studier 
Vid pappersbruket i Grycksbo finns utrymme att vidare göra en analys av de risker som inte 

analyserats djupare i detta arbete. Främst handlar det om riskerna för produktionsbortfall som visat 

sig vara stora. Även utrymme finns till att se över och förbättra rutiner som höjer säkerheten vid 

arbetet. Det finns även ett behov av en utredning och dokumentation av hur brandsektioneringen ser 

ut. 

Brand i lastmaskin utgör en stor risk som kostar mycket pengar och kan få förödande konsekvenser. 

Vissa utredningar har gjorts främst inom gruvindustrin men i övrigt är det svårt att hitta fakta och 

statistik om detta område. Här finns många frågeställningar värda att utreda som till exempel: Hur 

ofta sker det? Vilken verksamhet bär störst risk? Vad är bakomliggande orsaker till branden? Djupare 

analys av brandens utveckling, rökutveckling, massflöde, strålningsnivåer osv.? Bör regler finnas på, 

hur mycket man får köra, ålder på maskiner och krav på sprinklersystem på maskinen? 
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Bilaga 1. Beräkningar för brand i lastmaskin 
Brandscenarior som analyserats baseras på försök och beräkningar hämtade från tidigare 
utredningar med brand i lastmaskin. Det långsamma brandscenariot är hämtat från rapporten  
Smoke spread calculations for fires in underground mines (2010) där beräkningar är utförda på brand 
i lastmaskin. Beräkningarna är utförda för hand och med datorverktyg och ger ett samlat resultat 
över effektutvecklingen. I figure 3 i rapporten kan man se att effektutvecklingen är i konstant strax 
under 1000 kW fram till 20 minuter. 
 
I det snabba brandförloppet baseras effektutvecklingen på ett fullskaleförsök gjort i Sala som 
presenteras i rapporten Full scale experiments with mining vehicles (2013). Där effektutvecklingen 
visas i figur 9. Detta är gjort med lastmaskinen Toro 501 DL som är 10 meter lång och 2.8 meter bred 
och har en tank på 280 liter diesel. Figuren visar att effektutvecklingen ökar med tiden och når ett 
värde på maximalt ca 16000 kW efter 10 minuter. I smetköket används 3 typer av 
lastmaskiner/truckar vid godshanteringen och dessa är en Volvo L50 D, en Wille 850 och en Toyota 
truck. Volvon är den som är störst och som branden analyseras för detta för att får det värsta 
tänkbara scenariot. Volvon har en längd på 12 meter och bredd på 2.2 meter. Tanken innehåller 180 
liter diesel och den innehåller även 170 liter olja i form av hydraulolja och motorolja. Därmed är 
brukets maskin något mindre än den i försöken dock så tillkommer viss annan brandbelastning som 
finns i smetköket och därför antas att ungefär samma effektutveckling kan tillämpas. Vid en brand 
beräknas en räddningsinsatts kunna påbörjas inom max 10 minuter då räddningstjänst finns i 
anslutning till bruket och även förstärkning från Faluns heltidsstyrka finns ca 10 minuters körtid bort. 
Personer som befinner sig i smetköket förväntas också kunna utrymma inom 10 minuter och därför 
beräknas brandens utveckling fram till och med 10 minuter. 
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Formler för beräkningar 

Brandeffekten förändras som en funktion av tiden och kan räknas med formel 8.51 från EFD: 

        

Då lokalen för smetköket är stor med hög takhöjd och många öppningar utåt i form av portar öppna 

trappor osv. används formel 8.52 ur Enclosure fire dynamics (EFD) av B Karlsson, J G Quintiere (2000) 

som passar just för dessa förhållanden.  

    
    

 

     
 
   

   
 

 

    
 

    

 

Sedan måste även ett värde på k räknas fram enligt formel 8.50 i EFD 

  
    

  
 
  

  

    
 

   

 

Även brandgasernas densitet måste beräknas vilket görs med formel 5.9 i EFD 

  
   

 
 

För att beräkna temperaturen i brandgaslagret används formel 6.11 i EFD 

        
   

         
 

   

 

. Då det är olika material i väggar golv och tak används formel 6.17 i EFD 

 

   
   
  

 
       

 
 
   
  

 
       

 
 
   

  
 
       

 
 

Där v1 är väggyta 1 i lättbetong, v2 väggyta 2 i tegel och tg är tak och golvytan i betong.. Värden på 

kρc hämtas ur table 6.1 i EFD 

Flamhöjden beräknas också för att få en bild av hur mycket värmestrålning som kommer att avges 

och om flammorna kommer nå upp i taket och bilda så kallade ceeling jet. Detta beräknas med 

formel 4.3 i EFD. 
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Beräkningar 

För det långsamma brandscenariot är effektutvecklingen nästan konstant strax under 1000 kW de 

första 10 minuterna och därför sätts värdet på n till 0 vilket ger en konstant effektutveckling. I det 

snabba brandförloppet ökar effektutvecklingen med tiden och då kan n sättas till 2. Brandförloppet 

från testerna liknar också ett förlopp som nämns som snabbt (fast) enligt table 3.5 i EFD där värdet 

på α är 0.047.  

För att beräkna temperaturen i brandgaslagret behövs värden på kρc som hämtas ur table 6.1 i EFD. 

Material K(W/mK) C(J/kgK) ρ(kg/m3) 

Tegel 0.69 840 1600 

Betong 0.11 880 2100 

Lättbetong 0.15 1000 500 

 

Mått på lokalen  

AT 4553 m2 

A0 20 m2 

S 1655m2 

H0 3.5 m 

H 6 m 

 

Vid beräkning av flamhöjden sätts radien på branden till 2,5 m vilket motsvarar ungefär halva ytan av 

lastmaskinen. Detta då endast ca halva ytan av lastmaskinen i fullskaleförsöket brann.  

Temperatur i brandgaslager 

Värdet på hk blir: 

   
   

    
 
             

   
 

   

    
 
             

   
 
    

    
 
             

   
          

Detta ger ett värde på hk som är 0.023 kW/m2K vilket är det som används i formel 6.11 

Temperaturskillnaden ΔT i brandgaslagret för det långsamma brandscenariot vid 5 minuter blir då: 

        
     

                 
 

   

      

Temperaturen i brandgaslagret kommer då vara 44+20=64°C=337 K 

Luften i brandgaslagret får då densiteten: 
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För det snabba brandscenariot kommer temperaturskillnaden i brandgaslagret vid 5 minuter vara 

som följer: 

        
      

                 
 

   

       

Temperaturen i brandgaslagret kommer då vara 290+20=310°C=583 K 

  
   

   
     

 

Höjd till brandgaslager (z) 

Långsamt brandförlopp 

Där ρa är 1.2 kg/m3, g är 9.81 m/s2, Ta är 293°K och cp är 1.0kJ/(kg K). Detta ger: 

  

  
    

   
 
         

       
 

   

      

Höjden till brandgaslagret blir då: 
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Snabbt brandförlopp 

Och värdet på k blir: 

  
    

   
 
         

       
 

   

      

 

       
        

    

       
 
   

 
 

 

    
 

    

       

       
        

    

        
 
   

 
 

 

    
 

    

       

       
        

    

        
 
   

 
 

 

    
 

    

       

       
        

    

        
 
   

 
 

 

    
 

    

     

Flamhöjden (L) 

Långsamt brandförlopp 

                              

Snabbbt brandförlopp 

                                 (5 min) 

                                 (10 min) 

 


