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Förord 

Detta examensarbete har utförts under tio veckor - perioden oktober 2006 till januari 2007 och 
är det avslutande momentet på min utbildning till högskoleingenjör inom miljö och 
kvalitetsmanagement vid Luleå tekniska universitet.   

Min uppgift har varit att kartlägga och ta fram åtgärder för de miljörisker som finns inom 
Smurfit Kappas anläggning i Piteå och som kan komma att drabba den yttre miljön med 
hänsyn till Piteå stad, Piteälv samt recipienten i Vargödraget.  

Under arbetets gång har jag fått mycket hjälp och delaktighet från de anställda på Kraftliner.  
Jag vill rikta ett stort tack till Ingemar Lundström som varit min handledare på Smurfit Kappa 
samt Per Jonsson som varit delaktig samt min handledare Helena Instedt vid Luleå tekniska 
universitet. Dessutom vill jag tacka alla Er på Smurfit Kappa som varit till hjälp och svarat på 
frågor till mitt arbete under dessa tio veckor, det har varit ett nöje att få göra mitt 
examensarbete på just Er arbetsplats!  
 
 
Piteå, januari 2007 
 

 



 Sammanfattning 

All industriell verksamhet är förknippad med risker i olika former. Oväntade störningar kan 
orsaka skadliga utsläpp till den yttre miljön men även kosta företaget pengar och anseende. 
Riskhantering går ut på att öka kontrollen över dessa risker. Ett vanligt sätt att definiera risken 
är att ange den som en kombination av sannolikheten och konsekvensen vid en oönskad 
händelse.  

Smurfit Kappa Kraftliner har beslutat att göra en grundlig kartläggning av verksamhetens 
risker till yttre miljö, för att på så sätt förebygga och minska problem som kan uppkomma. 
Syftet med examensarbetet är att hjälpa Kraftliners verksamhet med en klar och översiktlig 
miljöriskanalys av händelser som kan vålla skada på den yttre miljön.  

Verksamheten är en A-verksamhet. Med detta avses en miljöfarlig verksamhet där 
anläggningen har en sådan inneboende fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på 
människor eller miljö. Alla A-, B- och C-verksamheter omfattas av egenkontrollförordningen 
vilket innebär att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att kontrollera att verksamheten 
bedrivs på ett miljömässigt bra sätt och att Miljöbalken efterlevs. 

På Kraftliner har författaren intervjuat anställda inom olika ansvarsområden för att kunna 
tillämpa metoderna presenterade i examensarbetet. Vidare har litteraturstudier och egna 
observationer tillämpats. I en grovanalys har 29 skadehändelser identifierats. Här redovisas 
orsakerna till dessa samt en skattning av konsekvensen, sannolikheten och den totala risken. 
För att åskådliggöra resultaten är värdena insatta i en riskmatris. Matrisen används som 
utgångspunkt för prioritering av vilka skadehändelser som ska åtgärdas. 

Fastän verksamheten är omfattande med många processer och kemikalier utgör de flesta 
skadehändelser för utsläpp till yttre miljö en liten risk.  Av de 29 miljörisker som är framtagna 
i detta examensarbete är det två stycken (haveri av grönlut- samt tjockoljecistern) som hamnat 
i det röda området i riskmatrisen och bör enligt författaren åtgärdas så fort som möjligt. Det är 
viktigt att uppföljning sker efter en tillämpad åtgärd, samt att fortlöpande information och 
utbildning om miljörisker ges till alla anställda. Övningar på ett miljöutsläpp bör ske för att 
alla ska veta vad som ska göras vid ett nödläge samt att ge information om katastrof- och 
säkerhetsdokumenten.  

 



Abstract  

All industrial activities are associated with risks of different kinds. Unexpected disturbances 
under normal circumstances could cause discharge to the outer environment and/or become 
very expensive for the company. When handling risks the company secures the control of 
these. A common way of defining the risk is to indicate it as a combination of the probability 
and the consequence at an undesired event.  

Smurfit Kappa is in need of a thorough survey of the company’s risks to the outer 
environment in order to prevent and eliminate potential problems. The purpose of this degree 
project is to assist Kraftliner’s activities with a clear and comprehensive environmental risk 
analysis concerning actions that could harm the outer environment due to discharging. 

The main activity conducted by the company is classified as an A activity. This means that the 
activity is dangerous to humans and environment. The A, B and C activities are included in 
the own control regulations, which means that the organization should have routines to ensure 
that the activity is operated at the best of the environment and according to state regulations.  

At Smurfit Kappa the author has interviewed co-workers in different areas of expertise in 
order to apply the methods presented in this degree project. Furthermore, a literature review 
and observations have been applied. The coarse analysis presents 29 damage events as well as 
their reasons, furthermore there is an estimation of the probability, consequence and total risk. 
These values are put into a risk matrix to achieve a comprehensive view and to distinguish the 
events that should be taken care of.  

Although the organization’s activity is extensive with several processes and chemicals, most 
of the damage events to the outer environment constitute a minor risk. Of the 29 
environmental risks that have been presented in this degree project there are two (green lye 
and thick oil) that have ended up in the red area of the matrix analysis and according to the 
author, these should be attended to as soon as possible. It is important that a follow up will be 
made after each measure that has been taken care of, in addition continuous information and 
training concerning environmental risks should be provided to every employee. Exercises 
connected to environmental discharges should be carried out in order for every employee to 
be aware of what to do in case of an emergency. Moreover, the company should provide 
information regarding the catastrophe and security documents.  

 



Begreppsförklaringar  

 
Brandvaken Utsläppspunkt av dagvatten och kylvatten i älven 

sydväst om verksamheten.  
  

Boarddiket Utsläppspunkt av dagvatten och kylvatten i älven 
sydöst om verksamheten 

 
Cistern Större behållare, vanligen avsedd för förvaring av 

vätska   
  

Dagvattenavlopp  I miljöriskanalysen avses avlopp som bland annat tar 
emot regnvatten. Ett sådant avlopp som är av vikt i 
denna miljöriskanalys finns på norra sidan av 
fabriksområdet, där vattnet leds via en stor 
oljeavskiljare ut i den så kallade ”Brandvaken” i 
Piteälven. Det finns även dagvattenavlopp som är 
anslutna till verksamhetens processavlopp och till det 
så kallade ”Boarddiket”. 

 
Degeränget Utsläppspunkt av dagvatten i älven sydväst om 

verksamheten 
 
Egenkontroll Kontroll och besiktning som utförs av företagets 

egen personal. 
 
Externkontroll Kontroll och besiktning som utförs av ett ackrediterat 

organ. 
  
Haveri  I detta fall en cistern som av någon anledning totalt 

havererar och töms på hela eller minst halva 
innehållet. 

 
Konstruktionskontroll intyg En granskad ritning med avseende på bl.a. hållfasthet 
 
Processavlopp Avlopp som leder ut t.ex. varmt tvättvatten som varit i 

kontakt med kemikalier vidare till bioreningen.  

Riskanalys Används för att bedöma sannolikheter för oönskade 
händelser eller konsekvenser av dessa. 

Riskhantering Utvärdera och förebygga risk med hjälp av 
kvantitativa och kvalitativa metoder  
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INLEDNING 

1 Inledning 
 detta kapitel introduceras läsaren till ämnet industriell riskhantering och begreppet risk 
definieras. Författaren presenterar problembeskrivning, syfte, mål och avgränsningar 

samt en presentation av Smurfit Kappas anläggning i Piteå, i fortsättningen kommer 
anläggningsnamnet Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, att förkortas till Kraftliner.   

 I

1.1 Bakgrund 
Riskmedvetenheten har ökat hos verksamhetsutövare, myndigheter samt hos allmänheten. Det 
ställs allt hårdare krav på att arbeta systematiskt och kontinuerligt med att förebygga och 
undvika risker inom industrin. Den upplevda risken bestäms till stor del av individens och 
samhällets värderingar och tidigare erfarenheter. Den ökade kunskapen om hur människan 
och dennes omgivning påverkas av olika aktiviteter har också stor betydelse för vad den varje 
enskild människa upplever som risk. För att kunna minska olyckors eventuella 
miljökonsekvenser är det förebyggande arbetet mycket viktigt. (Alfredsson och Carlsson 
2006) Enligt Hermelin, Schnell, och Dryselius (2004) är anläggningens ägare skyldig att vidta 
nödvändiga åtgärder för att förhindra eller begränsa allvarliga skador på den yttre miljön, 
detta regleras främst genom Miljöbalken. 

1.1.2 Industriell riskhantering 
All industriell verksamhet är förknippad med risker i olika former. Enligt Grimvall, Jacobsson 
och Thedéen (2003) kan oväntade störningar under normala förhållanden orsaka skadliga 
utsläpp till den yttre miljön men även kosta företaget anseende och pengar. Riskerna är ofta 
ihopkopplade med någon form av riskkälla som det gäller att ha kontroll över, till exempel 
kemikalier. Vidare menar Grimvall, Jacobsson och Thedéen (2003) att riskhantering går ut på 
att säkra kontrollen över dessa riskkällor och genom väl utvecklade rutiner för riskhantering 
minimera riskerna, detta medför även i de flesta fall god ekonomi för företaget. Arbetet med 
att identifiera och uppskatta risker kallas riskanalyser, denna typ av analys är ett sorts 
hantverk och handlar om att föra samman kunskap från många olika kunskapsområden. Ett 
vanligt sätt att definiera risken är att ange den som en kombination av sannolikheten och 
konsekvensen vid en oönskad händelse. Grimvall, Jacobsson och Thedéen (2003) menar att 
en viktig förutsättning för att prestera en så noggrann och sann riskanalys som möjligt är att 
ha fantasi och tillgång till olika expertkunskaper. I de flesta industriella verksamheter sker 
identifieringen av riskerna genom att grupper av personer med olika erfarenhet diskuterar sig 
fram till ett resultat. En stor fråga är hur verksamheten kan veta hur ofta händelsen kan 
komma att inträffa. Enligt Grimvall, Jacobsson och Thedéen (2003) kan en industriell 
verksamhet ha svårt att genomföra en sådan bedömning, eftersom det sällan finns underlag av 
sannolikheter och konsekvenser av skadehändelser. Många gånger är det enklare att uppskatta 
konsekvensen än sannolikheten, men desto fler personer som utför bedömningen, desto 
säkrare blir resultatet. Vidare menar dessa att personalen vanligtvis är mer uppmärksam på 
olika avvikelser i början av verksamhetens livstid. Allteftersom anläggningen åldras så 
kommer tillsyn och planerat underhåll att bli allt viktigare för att upprätthålla statusen på 
anläggningen. Förändringar eller utbyggnader av en anläggning som inte har analyserats 
tillräckligt med avseende på säkerheten kan leda till en skadehändelse. Vidare menar 
Grimvall, Jacobsson och Thedéen (2003) att begreppet människa, teknik och organisation  
(MTO) ofta är sammanflätade vid olyckor, det är sällan en specifik orsak till att en olycka 
sker.  
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1.1.3 Riskbegreppet – olika definitioner  
Ordet risk är enligt Grimvall, Jacobsson och Thedéen (2003) ett mångtydigt namn. Ordets 
ursprung är osäkert, men förmodligen kommer det ifrån den klassiska grekiskan och syftade 
på olyckor till sjöss. Via latinet har det sedan kommit att ingå i många moderna språk, 
däribland svenskan, där det är känt sedan en lång tid. I vardagsspråket betyder risk en skadlig 
händelse som kan komma att inträffa, men inte säkert gör det. Nedan följer Grimvalls, 
Jacobssons och Thedéens (2003) tre vanliga definitioner på vad en risk är:  

- Som en händelse – en icke önskvärd händelse som kan eller inte kan inträffa 

- I termer av en orsak – orsaken till en icke önskvärd händelse som kan eller inte kan 
inträffa 

- Som en sannolikhet – sannolikheten att en icke önskvärd händelse inträffar 

1.2 Problembeskrivning 
Det ställs ökade krav från myndigheter, kunder, leverantörer och inte minst ägarna att en 
verksamhet ska ha en väl fungerande riskhantering. Det är därför viktigt att ansvariga för 
säkerhet, hälsa och miljö i verksamheten är väl bekanta med lagstiftning, moderna metoder 
och teknik för riskhantering. Myndigheterna kan ställa krav på mer detaljerade underlag för 
allvarliga händelser som kan påverka omgivningen och genom detta ha betydelse för 
planering av bebyggelse i anslutning till verksamheten och även för katastrofplanering. 
Kraftliner är i behov av att göra en grundlig kartläggning av verksamhetens risker till yttre 
miljö, för att på så sätt förebygga och eliminera problem som kan uppkomma.  

1.3 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att hjälpa Kraftliners verksamhet med en klar och översiktlig 
miljöriskanalys av de skadehändelser som kan vålla skada på den yttre miljön. Vidare är syftet 
att kartlägga vilka cisterner och tankar som ska omfattas i miljöriskanalysen. Författaren skall 
även bedöma orsakerna till att skadehändelserna kan ske. Konsekvensen och sannolikheten 
ska bedömas och den totala risken ska presenteras till varje skadehändelse. Författaren ska 
även undersöka vilka lagar och förordningar som är aktuella för miljöriskanalysen. Vidare är 
syftet med examensarbetet att ta fram förslag på skydd och åtgärder mot utsläpp till yttre 
miljö samt ge förslag på tillgänglighet för Kraftliners säkerhet- och katastrofdokument. Syftet 
och slutresultatet ska uppfyllas genom arbete i en fallstudie på plats hos Kraftliner under en 
tioveckors period.  

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att Kraftliner ska kunna fortsätta det påbörjade arbetet och dra 
nytta av den slutliga miljöriskanalysen. Målet är även att verksamheten ska kunna använda de 
föreslagna åtgärder och råd som författaren kommer att presentera i rapporten samt att så 
många som möjligt kommer att ta del av miljöriskanalysen. 

1.5 Avgränsning 
Vid startskedet av examensarbetet fastställdes avgränsningarna tillsammans med miljöchefen 
och miljösamordnaren och en diskussion fördes med handledaren på LTU. Miljöriskanalysen 
blev avgränsad till att behandla risker med utsläpp till den yttre miljön. Med yttre miljö menas 
i detta fall omgivningen på lokal nivå med Piteå som stad och dess invånare, det lokala 
luftrummet, Piteälven och recipienten Vargödraget. Omgivningen har valts av den 
anledningen att ett utsläpp från Kraftliner i första hand skulle beröra dessa områden.  
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Avgränsningar när det gäller lagar och förordningar är gjorda till att enbart behandla de som 
berör detta examensarbete.  

1.6 Företagspresentation  
Kraftliner i Piteå är Europas största kraftlinerbruk med kapacitet att årligen tillverka 750 000 
ton kraftliner, ett papper som används för tillverkning av högklassig wellpapp. Kraftliner 
ingår i Paper Division Europe i Smurfit Kappa Group. Med en omsättning på över 7 miljarder 
euro och med mer än 40 000 anställda, är Smurfit Kappa Group marknadsledande inom 
pappersbaserade förpackningar. Kraftliner i Piteå är placerad i direkt anslutning till staden och 
är en av dess största arbetsplatser. Verksamheten i Piteå har genom åren haft en rad olika 
namn, alla efter dess ägare. Verksamheten öppnade under namnet ASSI, senare Assi Domän, 
för att senare köpas upp av Kappa Packaging. I dag har en sammanslagning skett med 
Jefferson Smurfit Group och dagens namn på verksamheten är Smurfit Kappa Piteå. Fabriken 
byggdes mellan 1959 och 1962. Dess kapacitet var från början 100 000 ton/år. Efter 10 år, 
1972, fördubblades produktionen när pappersmaskin 2 togs i drift. Kapaciteten har genom 
ständiga investeringar och förbättringar ökat genom åren och 2001 tillverkades drygt 642 000 
ton. Ytterligare investeringar under år 2002 innebar att kapaciteten år 2003 nådde 700 000 ton 
vilket då också motsvarade miljötillståndet. År 2004 togs en biologisk rening av 
avloppsvattnet i drift och i december 2006 genomfördes den största enskilda investeringen i 
verksamhetens historia, den nya biobränslepannan tas i drift. Dessutom har fabriken under 
2006 fått nytt produktionstillstånd som nu medger en högsta årlig produktion av 750 000 ton 
kraftliner. Antalet anställda på Kraftliner i Piteå är ca 630 stycken, av dessa arbetar 210 
personer skift och ca 100 anställda är kvinnor. Kraftliner är miljö- och kvalitetscertifierad 
enligt ISO14001 (år 1998) och ISO 9001 (år 1991). (Kraftliner, 2006) 

          
 
Bild 1: Flygfoto Kraftliner    Bild 2: Översikt anläggningsdelar 
Källa: Kraftliner (2006)    Källa: Kraftliner (2006)  
 
 

1.7 Kraftliners processer  
De olika processerna i verksamheten är alla sammanflätade i en kedja, och mycket går runt i 
ett kretslopp. För miljö och ekonomi är det viktigt att kunna återanvända och ta tillvara på så 
mycket som möjligt.  
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1.7.1 Massa- och papperstillverkning 
Fiberråvaran utgörs av barr- och lövmassaved samt barrvedsflis från sågverk. Verksamheten 
har ett vedrenseri med särskilda linjer för barkning och flisning. Sulfatmassan tillverkas med 
hjälp av massakokare och tvättning i flera steg.  Det tillverkas både oblekt barrfibermassa och 
oblekt och blekt björkmassa. Blekning av björkmassa sker med hjälp av syrgas och 
väteperoxid, helt utan användning av klorkemikalier.  Den största delen av restprodukterna 
ifrån blekningen förs in i kemikalieåtervinningssystemet. 
Från bland annat återsamlade welllpapplådor tillverkas returfibermassa. Returwellen 
bearbetas genom mekanisk uppslagning i vatten och silning i flera steg för avskiljning av 
föroreningar. För tillverkning av kraftliner finns två pappersmaskiner. En tillverkar brun och 
marmorerad kraftliner. Den andra maskinen är speciellt utrustad för att tillverka liner med vit 
yta. (Miljörapport, 2005) 

1.7.2  Kemikalieåtervinning och energiproduktion 
I massakokningen används som aktiva kemikalier natriumhydroxid och natriumsulfid. Efter 
massakokningen återvinns dessa kemikalier tillsammans med upplöst vedmaterial. Detta sker 
genom att svartlut indunstas i indunstningsstationer. Den till ca 70 % torrhalt indunstade 
svartluten förbränns i en sodapanna. En sodapanna är en ångpanna i sulfatfabriken där den 
indunstade luten förbränns. Kemikalierna, som rinner ut från sodapannans botten i form av 
en smälta, löses upp i svaglut från rökgasskrubberns tvättsteg och från tvättningen av mesa, 
varefter kemikalierna från sodapannan behandlas med bränd kalk för reaktivering. Därefter 
används kemikalierna åter för massakokning. Den kalk som används för reaktiveringen 
återvinns och bränns om i två s.k. mesaugnar. Ugnarna har elektrofilter och rökgasskrubber 
för rökgasrening. För rening av lutångkondensat från kokeri och indunstning finns en 
ångstripper och system för utvinning av metanol.  

För fabrikens energiförsörjning finns utöver den svartlutseldade sodapannan även en 
ångpanna som eldas med torkat pulver från bark och sågspån. Sodapannan och den 
pulvereldade pannan har elektrofilter för rökgasrening. Rökgaserna från samtliga pannor 
slutrenas i en gemensam rökgasskrubber där stoft och svaveldioxid avskiljs. Elenergi 
produceras med två mottryckskopplade ångturbiner. Den egna elproduktionen täcker ungefär 
en tredjedel av fabrikens totala elenergibehov. För tillvaratagande av biprodukter finns ett 
system för terpentinutvinning samt ett talloljekokeri, oljan säljs därefter vidare. Lågvärdig 
värme levereras i form av fjärrvärme till PiteEnergi och täcker mer än 90 % av Piteå stads 
fjärrvärmebehov. 

Lukt från processerna reduceras med ett omfattande system för uppsamling och destruktion av 
illaluktande gaser. De lätt förorenade avluftningarna från cisterner, tvättutrustningar mm går 
som förbränningsluft till sodapannan. Starka ej kondenserbara luktgaser från kokeriets 
lutångkondensorer, lutindunstningen och reningen av lutångkondensat, förbränns i en speciell 
gasugn tillsammans med förorenad metanol från kondensatreningen. De illaluktande 
svavelföreningarna oxideras i gasugnen till svaveldioxid, för att därefter ledas till den för 
samtliga pannor gemensamma rökgasskrubbern. (Miljörapport, 2005) 

1.7.3  Transporter 
Ungefär 65 % av slutprodukterna, levereras via sjötransport till terminaler i England och 
kontinentala Europa. Transporten från fabriken till Piteås hamn vid Haraholmen sker med för 
ändamålet speciellt anpassade lastbilsekipage, som automatiskt lastas och lossas. Från 
pappersmagasinet lastas även kraftlinerrullarna på järnvägsvagnar för leverans till kunder i 
Sverige och Västeuropa. Dessa transporter beräknas till ca 31 % av den totala produktionen. 
Övriga transporter, ca 4 %, sker med lastbilsekipage direkt till kund. (Miljörapport, 2005) 
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1.7.4  Råvatten och avloppsvatten  
Intaget av råvatten till fabriken har under året 2005 i medeltal varit ca 76 055 m3/dygn. 
Vattnet har tagits från Piteälv ca 1 km uppströms anläggningen. Förorenat 
processavloppsvatten har under 2005 varit ca 34 621 m3/dygn och slutrenas i två 
sedimenteringsbassänger och pumpas sedan via en 14 km lång ledning till Vargödraget se 
Bild 4, översiktskarta. Vargödraget är ett stort havsvattenområde beläget mellan Pitholmen 
och Vargön. Totalt pumpas det in ca 40 000 m3 kylvatten per dygn i fabriken, som sedan leds 
ut i Piteälv via två kylvattenkulvertar, ”Boarddiket” och ”Brandvaken”, se bilaga 4 och 6. 
(Miljörapport, 2005) 
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2 Metod 
apitlet behandlar och beskriver de metoder som används för att nå syftet med rapporten. 
I denna rapport rör det sig om vilka strategier och datainsamlingsmetoder som använts 

samt arbetsgången. Kapitlet innehåller även diskussioner om datainsamlingsmetoderna och 
motiveringar varför metoder valts eller valts bort. 

 K

2.1 Strategi 
När ett examensarbete ska göras är det viktigt att ett effektivt och medvetet val av metod 
utförs. Det finns flera olika sätt för att nå ett resultat. Bland annat kan en experimentell 
undersökning utföras, då väljs en testgrupp och en försöksgrupp ut för att undersöka om en 
hypotes stämmer. De flesta experimentella metoder går ut på att kontrollera om en hypotes 
stämmer. (Bell, 2000) Problemet med den här typen av experimentella metoder för detta 
examensarbete är att det är svårt att få tag på material från liknande verksamheter för att 
jämföras med varandra. I så fall skulle detta kräva ett besök och flera veckors extra arbetstid 
på ett annat pappersbruk. Ett annat experimentellt försök som skulle kunna göras i samband 
med risker med utsläpp till yttre miljö skulle vara att genomföra en övning på ett miljöutsläpp, 
detta är inte heller möjligt av tidsskäl. Det finns även en metod som kallas 
surveyundersökning. Det som kännetecknar en surveyundersökning är att den ger en bred och 
omfattande täckning av undersökningen, den beskriver förhållandena vid en viss tidpunkt och 
att undersökningen bedrivs empiriskt, ute i verkligheten. (Malmö Högskola, 2006) Denna typ 
av undersökning kräver att en kartläggning utförs av flera liknande pappersbruk för att kunna 
dra en slutsats. I detta examensarbete har författaren använt sig av en fallstudie av den 
anledningen att detta examensarbete bland annat syftar till att kartlägga vilka cisterner och 
tankar hos Kraftliner som ska omfattas i miljöriskanalysen. 

2.1.1 Fallstudie 
En fallstudie är en forskningsmetod inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning. 
Studien är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen. Fallstudier kan användas för att 
nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka 
hypoteser. Studien kan användas på individer, men också för särskilda studier av en 
organisation (Nationalencyklopedin, 2006) En fallstudie lämpar sig i detta examensarbete på 
grund av att en detaljerad undersökning av risker kommer att ske på plats i en organisation.  

2.1.2 Metoder för riskanalys 
Enligt Grimvall, Jacobsson och Thedéen (2003) syftar riskanalysen till att upptäcka möjliga 
skadehändelser innan de inträffar. För att underlätta arbetet bör en form av systematisk 
metodik användas i riskanalysen. Vidare menar dessa att det är rimligt att göra de mest 
detaljerade analyserna där de största riskerna finns, därför används både översiktliga metoder 
och mer detaljerade metoder i en riskanalys. Antalet metoder för riskanalys som kan tillämpas 
är många. Begreppet händelseanalys används för att översiktligt dokumentera de möjliga 
skadehändelserna som kan uppkomma. Under analysen gås anläggningen igenom och 
dokumentation av vilka åtgärder som finns och vilka som skulle kunna finnas sker. En 
checklista kan användas, den utgör ett stöd för att man ska komma ihåg de viktigaste 
riskfaktorerna. Exempel på en vanlig metod för händelseanalys är grovanalys som är använd i 
detta examensarbete. (Grimvall, Jacobsson och Thedéen, 2003) 
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Figur 2.1.1: Riskanalysprocessen  
Källa: Vägverket (2006) 

2.1.3 Kvalitativa och kvantitativa studier 
Författaren bör ta ställning till ifall syftet med analysen är begränsad till att identifiera 
skadehändelser och riskfyllda situationer, då kan en kvalitativ analys vara tillräcklig. Om 
däremot en numerisk skattning av riskens storlek krävs, så kan även en kvantifiering av 
sannolikheter och konsekvenser behövas i de fall detta är möjligt. (Grimvall, Jacobsson och 
Thedéen, 2003) I detta examensarbete har författaren använt sig av en kvalitativ undersökning 
då relevanta data saknas. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Det finns olika metoder som kan användas för att samla in datamaterial till en undersökning. 
Bland annat kan författaren använda sig av intervjuer, utskick av enkäter, litteraturstudier, 
dokumentstudier samt experimentella insamlingsmetoder. Denna rapport kommer att vara 
baserad på litteratur– och dokumentstudier, intervjuer samt rundvandring/egen observation. 
Genom att kombinera flera metoder för att samla in data blir resultatet mer trovärdigt och 
verkligt. Utskick av enkäter skulle kunna utföras men författaren anser att ett personligt möte 
och möjlighet till förklaringar i detta fall är viktigare. Dessutom framkommer ofta annat än 
vad tidigare material och litteratur säger vid intervjuer och författaren kan ”gräva lite mer på 
djupet”. För detta examensarbete är det viktigt att kunna kartlägga de risker som inte tidigare 
är framkomna.  

2.2.1 Litteraturstudie  
Litteraturstudie är av stor vikt i början av arbetet och resultatet är betydelsefullt under hela 
arbetet. Studien ger kunskap om vad som redan är gjort på området. (Svenning, 2000) 
Litteratur till examensarbetet kommer att användas från studielitteratur rörande riskhantering 
samt att författaren genom Kraftliners intranät ska använda företagets egna dokument. Dessa 
är bland annat en miljörapport från 2005, broschyrer och en miljökonsekvensbeskrivning 
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tillhörande en tidigare miljöriskanalys gjord på verksamhetens normala produktion. 
Författaren kommer att granska en planritning över fabriken och göra en uppdatering av 
platsnummer med volymer samt föra in data i en egen karta över cisterner och platser på 
området som kommer att vara väsentliga för miljöriskanalysen. Dessutom kommer lagar och 
förordningar att granskas samt att Kraftliners egna intranät med information kommer att vara 
till användning för författaren. På intranätet ligger information om Kraftliners processer, 
platsnummer på cisterner, kartor och bilder samt viktiga länkar till t.ex. miljö- och 
skyddsblad. Information om miljökonsekvenser av utsläpp till yttre miljö kommer att 
införskaffas genom räddningsverkets material samt naturvårdsverket. För att erhålla 
kompletterande dokumentation från besiktningar av cisterner har författaren fått access till 
kontrollorganet Inspectas hemsida.  

2.2.2 Intervjumetodik 
Intervjuaren kan föra en dialog med den intervjuade och ställa frågor beroende på hur 
heltäckande svaren är, det är viktigt att intervjun hålls i en neutral miljö, att den följer en viss 
struktur och att den intervjuade inte blir avbruten. Det är även viktigt att intervjuaren är 
lyhörd och inte blandar in sina egna åsikter, då detta kan styra den som blir intervjuad. 
(Rubenowitz, 1980) För att ta fram skadehändelser, orsaker till dessa, skattningar av 
sannolikhet och konsekvens samt åtgärder och rekommenderade åtgärder till 
skadehändelserna kommer författaren att genomföra intervjuer under de första två veckorna. 
Rubenowitz menar att frågorna bör vara få, öppna och enkla, detta för att inte påverka 
personen med riktade frågor. Den typ av intervju som kommer att utföras är en parintervju, 
denna innefattar en intervjuare och en som blir intervjuad. (Kylén, 1994) 15 stycken 
nyckelpersoner på Kraftliner kommer att bli intervjuade. Dessa personer har bland annat 
befattningar som; produktionsledare, arbetsmiljöingenjör, brandingenjör, driftingenjör, 
underhållsingenjör, operatörer och facklig representant. Författaren kommer även att utföra 
telefonintervjuer med Räddningstjänsten i Piteå, SWEDAC, Arbetsmiljöverket och Piteå 
Kommun. Intervjufrågorna är sammanställda av författaren, dessa är utformade för att få ett 
svar på vilka risker som finns och vilka som är de allvarligaste i verksamheten. Genom att få 
dessa frågor besvarade kommer författaren att få ett stort och viktigt underlag till 
miljöriskanalysen. Sedan kommer författaren att kontinuerligt vara i kontakt med flera i 
personalen under de tio veckorna för att få svar på frågor som kommer att uppkomma under 
arbetets gång. Kontinuerliga möten kommer att ske med miljöchef och miljösamordnare för 
att fastställa att empirin är korrekt samt för att komma med förslag till fortsatt arbete. 

Intervjuvfrågor: 
1. Vilken risk/skadehändelse här i verksamheten ser du som skulle kunna drabba den yttre 

miljön negativt?  

2. Vad tror du kan vara den största miljörisken vid Kraftliner? 

3. Ser du någon speciell del i produktionen eller arbetsuppgiften som kan vara eller bli en 
skadehändelse som leder till ett utsläpp till yttre miljön? 

4. Vad tror du är orsaken till att en risk/skadehändelse kan ske? 

5. Kommer du ihåg någon tidigare incident som har lett till ett utsläpp till yttre miljön? 

6. Vet du vad som skall göras ifall en miljöolycka sker? 

7. Vad anser du att det bör finnas för åtgärder för skydd mot utsläpp till yttre miljö vid 
Kraftliner? 
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8. Har ni haft några problem att finna material eller utrustning ni behöver hos Kraftliner vid 
en utryckning? 

9. Anser ni att den upprättade insatsplanen fungerar bra? 

2.2.3 Rundvandring och egna observationer 
Genom ett antal rundvandringar i verksamheten kommer författaren att få en bred inblick i 
Kraftliners processer och de olika arbetsuppgifterna som finns. Rundvandring kommer att ske 
kring alla cisterner som är listade i skadehändelserna samt att mark och omgivning kommer 
att granskas. Boarddiket och Brandvaken kommer även att granskas för att se vart 
verksamhetens kyl- och dagvatten går ut någonstans samt en granskning av hur naturmiljön 
ser ut vid respektive utsläppspunkt. Ett besök vid bioreningen kommer att ske. Författaren 
kommer att närvara vid ett möte angående uppdateringar av säkerhets- och 
katastofdokumenten, detta blir lärorikt och det lär framkomma idéer som kan användas i 
examensarbetet.  

2.2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att mäta rätt sak, det handlar även om ifall ett mätresultat har påverkats 
av andra faktorer än det som ska mätas. Det som eftersträvas i en undersökning är att ha en 
hög reliabilitet, det vill säga att undersökningen ska kunna upprepas utan att resultatet ändras 
och att den inte påverkas av olika tillfälligheter och slumpmässiga fel. (Olsson och Sörensen, 
2001) I examensarbetet kommer en hög reliabilitet att nås på grund av att flertalet experter 
kommer att intervjuas på Kraftliner. Personerna kommer kontinuerligt att kunna ta del av 
arbetet och har då möjlighet att korrigera missuppfattningar vilket också detta innebär att 
validiteten ökar. När det gäller beräkningsmodeller för riskhantering kan det enligt Grimvall, 
Jacobsson och Thedéen (2003) finnas osäkerheter i resultaten, varför dessa måste användas 
med försiktighet. Men är dessa utförda och utvärderade på rätt sätt fungerar dessa som viktigt 
beslutsunderlag för olycksförebyggande och skadebegränsade åtgärder. 

2.3 Val av analysmetod 
I ett inledande skede på arbetet med riskanalysen är det lämpligast att börja med en grövre 
metodik för att skapa överblick och underlag för det fortsatta arbetet. Allt eftersom arbetet 
fortskrider höjs detaljeringsgraden successivt. Fullständigheten och noggrannheten är 
beroende av vad resultatet ska användas till, dessutom är ofta resurserna begränsade och det 
kan vara bättre att täcka in helheten översiktligt än att detaljstudera vissa områden. 
(Räddningsverket, 2003) 

2.3.1 Grovanalys 
En grovanalys är en översiktlig analys som upprättas tidigt i projektets planeringsstadium, 
eller vid en översiktlig inledande granskning av en existerande verksamhet. Analysen används 
till att granska aktiviteten i stora drag samt att identifiera skadehändelser. En uppskattning av 
sannolikheter och konsekvenser genomförs för att sedan värdera den totala risken. 
Grovanalysen används för att identifiera skadehändelser utan att hänsyn tagits till de tekniska 
detaljerna i systemet. Avsikten är oftast att få en grov bild av vilken skadehändelse som 
kommer att medföra allvarliga risker. (Grimvall, Jacobsson och Thedéen 2003) 

2.3.2 Riskmatris 
De framkomna skadehändelserna rangordnas i en riskmatris. De händelser som befinner sig i 
matrisens övre högra hörn är händelser som har en stor sannolikhet och stora konsekvenser, 
medan de risker som fins i matrisens nedre vänstra hörn är av mindre allvarlig eller obetydlig 

 9



METOD 

karaktär och behöver inte alltid åtgärdas. Genom att studera riskmatrisen kan en överskådlig 
blick fås över riskerna samt vilka som bör prioriteras. (Räddningsverket, 2003) 

2.3.3 MTO, Analys av samspelet människa – teknik – organisation 
MTO är en analysmetod som används för att analysera incidenter. Metoden består av fyra 
delar; händelseförlopp, orsaksanalys, avvikelseanalys och barriäranalys. Vid analys av 
händelsen delas händelseförloppet upp i olika delhändelser där samspelet mellan människan 
och tekniken inte fungerat på avsett sätt. Här tas endast de delhändelser som bedöms ha 
betydelse för utgången av det totala händelseförloppet med. Vid orsaksanalysen synas 
delhändelsernas bakomliggande orsaker utifrån teknisk, organisatorisk och psykologisk 
sakkunskap. Avvikelseanalys går ut på att identifiera förhållanden som varit avvikande vid 
den analyserade händelsen, jämfört med normaltillståndet. Analys av barriärer syftar till att 
granska skyddsbarriärer som finns i systemet när händelsen inträffar. Även barriärer som, om 
de hade funnits, skulle ha kunnat förhindra händelsen ska granskas.(Räddningsverket, 2003) 

2.3.4 Händelseträdsanalys (Event Tree Analysis, ETA) 
Händelseträdsanalys används för att fastställa vilka skadehändelser som kan ske i ett system 
orsakade av en specificerad utlösande händelse. Ett händelseträd har en enkel och logisk 
struktur. Antingen inträffar en viss konsekvens som i sin tur kan ha olika följdkonsekvenser, 
eller också inträffar den inte och händelseförloppet avbryts. Analysen utgår från en oönskad 
händelse, vilken ofta betecknas som en inledande händelse. Därefter följs händelseförloppet 
framåt för att försöka upptäcka möjliga konsekvenser av händelsen. Händelseträdet har ofta 
en tydlig tidsdimension, det vill säga att kedjan av konsekvenser inträffar alltid i en bestämd 
tidsföljd. Händelseträdanalys kan vara både kvantitativ eller kvalitativ. (Räddningsverket 
2003; Grimvall, G, Jacobsson, P, Thedéen, T) 

2.3.5 Felträdsanalys (Fault Tree Analysis, FTA) 
Felträdsanalys (Fault Tree Analysis, FTA) är en så kallad ”top-down” metod. Metoden utgår 
från en oönskad händelse (s.k. topphändelse) vilken ofta utgörs av en olycka eller incident. 
Utifrån detta arbetas det på att upptäcka kedjor av bakomliggande händelser och orsaker som 
sannolikt leder fram till händelsen i fråga. Resultatet redovisas i ett träddiagram där grenarna 
utgörs av identifierade bakomliggande orsaker. Felträdsdiagrammet har en strikt struktur och 
representeras av logiska villkor. De vanligaste villkoren som används är ”eller”, då en av flera 
möjliga orsaker är tillräckligt för att förloppet ska fortsätta, alternativt ”och”, då flera olika 
orsaker måste föreligga samtidigt för att händelseförloppet ska fortsätta. Felträdsanalysen kan 
vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. I de fall där uträkning av sannolikheter kan ske för 
de olika bakomliggande händelserna används en kvalitativ analys vilket underlättar vid 
sammanställande undersökningar av alternativa skyddsåtgärder. (Räddningsverket, 2003) 
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 Teori 
vsnittet behandlar lagar och förordningar som berör miljöriskanalysen, samt vilka 
miljökonsekvenser som kan uppstå vid ett skadligt utsläpp till yttre miljö, vidare 

presenteras Kraftliners omgivningsbeskrivning. Slutligen lägger författaren fram vilka 
riskanalysmodeller som använts i arbetet.  

3.1 Lagar och förordningar rörande miljöriskanalysen 

A 

Kraftliner är enligt Miljöbalken klassad som en A-verksamhet, med detta avses en miljöfarlig 
verksamhet där anläggningen i sig har en sådan inneboende fara för att en olycka kan orsaka 
allvarliga skador på människor eller miljön. En A-verksamhet är tillståndspliktig enligt 
Miljöbalken och söker i första hand tillstånd hos Miljödomstolen. (Räddningsverket 2006) 
När det kommer till beslut och prövning av mindre ändringar av verksamheten samt tillsyn av 
yttre miljö hos Kraftliner så är det Länsstyrelsen i Norrbotten som hanterar detta. Cirka sex 
gånger per år utför Länsstyrelsen inspektionsträffar hos Kraftliner. Uppföljning av 
miljökvalitetsnormer för luft i Piteå tätort sker i samarbete med kommunen. Kraftliner har 
själva i uppdrag att uppdatera lagar och förordningar som har med yttre miljö att göra. För att 
underlätta detta arbete får Kraftliner kontinuerligt laguppdateringar tillsänt från ett 
konsultföretag. Kraftliner innefattas av ett stort antal lagar och förordningar, författaren har 
valt att ta med ett antal som har anknytning till detta examensarbete, dessa numreras för att 
enkelt kunna refereras till:  

1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att 
någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

2. Kraftliners miljödom 
Bland annat produktionstillstånd och utsläppsvillkor. 

3. Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868) 
Lagens syfte är bland annat att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller 
egendom genom brand eller explosion vid hantering av sådana varor. 

4. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att på ett tillfredsställande sätt bereda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena och 
likvärdigt skydd mot olyckor. 

5. Miljöbalken (SFS 1998:808)  
Miljöbalken ska tillämpas bland annat så att människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 

6. Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll 2001:2 
Miljöbalkens mål med egenkontroll, kravet på kunskaper, bästa möjliga teknik. 

7. Naturvårdsverket Handbok 2001:3 Egenkontroll, en fortlöpande process 
Informationen är inte rättsligt bindande. Avsikten är att den ska hjälpa till att bygga upp 
den egenkontroll som lagstiftningen ställer krav på.  
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8. Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt 
brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) 
Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda 
i sitt brandskydd. Finns det redan någon annan form av lednings- eller 
kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med 
fördel integreras i det. 

9. Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS (1997:9) om öppna cisterner och 
rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor. 
Dessa föreskrifter gäller öppna cisterner, rörledningar och slangledningar för brandfarliga 
vätskor. 

10. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kompetens och 
utrustning hos organ som kontrollerar och certifierar öppna cisterner och 
rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor SÄIFS (2000:7) 
Dessa föreskrifter anger de krav som ackrediterade kontrollorgan och certifieringsorgan 
ska uppfylla för att få utföra kontroll och certifiering som avses i SÄI:s föreskrifter om 
öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor. 

3.2 Egenkontroll 
Alla A-, B- och C-verksamheter omfattas av egenkontrollförordningen vilket innebär att 
verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att kontrollera att verksamheten används och drivs på 
ett så miljömässigt bra sätt som möjligt och att Miljöbalken samt förordningar och föreskrifter 
som meddelats med stöd av Miljöbalken efterlevs. (Hultsfred Kommun, 2006) I Sverige läggs 
ett stort ansvar på verksamhetsutövare inom miljöområdet att se till att deras verksamheter 
inte vållar skada för människors hälsa eller miljön. Reglerna om verksamhetsutövares 
egenkontroll enligt Miljöbalken innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska se till att 
miljöarbetet utövas på ett systematiskt sätt och att dokumentering förs. Verksamhetsutövaren 
är den som är ytterst ansvarig i verksamheten alternativt den som tilldelats motsvarande 
ansvar. Uppgifter för egenkontrollen fördelas så långt ut i organisationen som det är lämpligt 
för att få ett väl fungerande förebyggande arbete. Varje uppgift ska tilldelas en person, 
antingen en namngiven eller en person med en bestämd funktion. Det är viktigt att 
egenkontroll enligt Miljöbalken och systematiskt arbetsmiljöarbete (tidigare kallat 
internkontroll) integreras, oavsett om det är samma person eller olika personer som har 
ansvaret för respektive lagstiftning. Lämpligt kan vara att en och samma person delegeras 
uppgifter enligt de båda lagstiftningarna. Den person som tilldelats uppgifter för 
egenkontrollen behöver ha tillräckliga kunskaper för uppdraget och måste vara väl informerad 
om vad som ligger i det, samt att tillräckliga resurser finns för genomförandet. Om det finns 
mer än en person som har olika funktion för hälsa och säkerhet inom en och samma 
verksamhet måste det finnas dokumentation om vem som har ansvar för vilken funktion. 
Delat ansvar för samma uppgift innebär en oklarhet och det finns en risk för att det kan 
"hamna mellan stolar". Att ansvaret är fördelat innebär inte automatiskt att den som är ytterst 
ansvarig slipper straff vid en eventuell lagöverträdelse. Kraftliner är en A-verksamhet och 
omfattas då av verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Förordningen har klara 
paralleller med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1 och Arbetsmiljöverket 2006) 
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Verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) innebär att:  
- det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för egenkontroll  

- det ska finnas dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. 
för drift och kontroll hålls i gott skick 

- verksamheten fortlöpande och systematiskt ska undersöka och bedöma riskerna samt 
dokumentera resultatet av dessa undersökningar  

- verksamheten ska underrätta tillsynsmyndigheten om driftsstörning eller liknande som 
kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön  

- verksamheten ska förteckna kemiska produkter och biotekniska organismer som kan 
innebära risker  

3.2.1 Externkontroll/ackrediterad kontroll 
Organ som kontrollerar öppna cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor ska vara 
ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt 
SWEDAC´s föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan. Ackrediteringen kan ske i 
partsställning typ C, B eller A med olika kompetensnivå. Personal som utför kontroller ska ha 
för uppgiften lämpliga tekniska och yrkesmässiga meriter samt god kännedom om de regler 
och särskilda villkor som gäller för kontroll. Dessa ska även ha nödvändig vetskap om hur de 
objekt som ska kontrolleras används eller avses användas. Vidare ska person som utför 
kontrollen inneha kompetens för att kunna värdera den betydelse eventuella avvikelser kan ha. 
Partsställning typ C innebär en kontroll av det egna företagets eller andra tillverkares 
produktion. Partsställning typ B innebär att en verksamhet med stor självständighet 
kontrollerar företagets anordningar. Partsställning typ A innebär att kontrollorganet har en 
helt fristående ställning till det kontrollerade objektet. Kraftliner i Piteå innefattas ej av någon 
partställning eller kompetensnivå utan de utför egenkontroller enligt verksamhetsutövarens 
egenkontroll. Vid kontroll och besiktningar som kräver ackreditering så är det kontrollorganet 
Inspecta som utför dessa i verksamheten. (Arbetsmiljöverket, 2006) För cisterner med 
innehåll av vätskor som ej är brandfarliga gäller Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 
2005:3), besiktning av trycksatta anordningar. I denna förordning delas de trycksatta 
anordningarna in i besiktningsklasserna A, B och C. Samt grupper som delas in efter ämnets 
egenskaper. (AFS 2005:3) 

3.3 Miljökonsekvenser vid utsläpp till yttre miljö 
Vid bedömning av miljökonsekvenser som kan uppstå till följd av en skadehändelse bör enligt 
Alfredsson och Carlsson (2006) hänsyn tas till utsläppets omfattning, typ av kemikalie samt 
omgivningens sårbarhet och värde ur miljösynpunkt. Dessa anser även att de parametrar som 
kan vara aktuella att bedöma är:  

- Storleken på påverkat området 
- Påverkad naturresurs 
- Tid för återhämtning 
- Överföringen till andra delar av ekosystemet 
- Överskridande av tillåtna gränsvärden 
- Andel påverkat ekosystem 
- Möjlighet till sanering  
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3.3.1 Ämnens spridning och egenskaper i luft 
I fall ett ämne sprids från en anläggning så späds och eventuellt även omvandlas ämnet, innan 
det till slut landar på marken eller i vatten. Rök från bränder, damm eller gasmoln från utsläpp 
sprids i luften på olika sätt, beroende på ämnenas egenskaper, men även beroende på 
väderförhållandet. Dessa förhållanden påverkas av en rad faktorer, bland annat av områdets 
terrängbeskrivning. Av den anledningen att flera faktorer påverkar ett ämnes spridning i luft 
är det svårt att förutsäga den exakta spridningen. Med hjälp av förenklingar går det i alla fall 
att göra en första bedömning över spridningsområdet och den aktuella vädersituationen kan ge 
en ledtråd till om höga eller låga koncentrationer kan förväntas. (Alfredsson och Carlsson, 
2006)  

3.3.2 Ämnens spridning och egenskaper i mark 
En förorening kan enligt Alfredsson och Carlsson (2006) nå marken på flera olika sätt. Vid 
spill av exempelvis förorenat släckvatten kan föroreningen nå marken direkt. Marken kan 
även förorenas genom nedfall av damm eller partiklar från luften som via regn tar sig ner i 
marken. Om markytan är tät rör sig utsläppet på ytan i annat fall rinner vätskan ner i marken, 
här är även lutningen på marken avgörande för spridningens omfattning och hastighet. 
Utsläppet på marken kan transporteras genom marken till grundvattnet och sedan ut i ett 
vattendrag. Brunnar av olika slag är sårbara eftersom de oftast är utformade så att dagvatten 
ska strömma ner i dem, marken lutar då in mot brunnen och det betyder även att ett utsläpp 
kan nå den. (Alfredsson och Carlsson, 2006) Enligt Scott-Andersson (år saknas) är cirka 3 
procent av räddningstjänstens åtgärder i samband med ett miljöutsläpp att gräva bort 
förorenad jord.  

Enligt Alfredsson och Carlsson (2006) kan ämnens transport i och över marken påverkas av 
olika faktorer, t.ex.: 

- Markegenskaper (struktur, lutning, fuktighet) 
- Ämnets egenskaper 
- Temperatur- och väderförhållanden 
- Eventuell växtlighet 
- Eventuell skapad miljö (hus, asfalt, betong) 

3.3.3 Ämnens spridning och egenskaper i vatten 
De största följderna av en förorening blir enligt Alfredsson och Carlsson (2006) oftast mest 
tydliga i vatten och vattenlevande organismer drabbas oftare av utsläpp än landlevande. Hur 
vattnet rör sig påverkar spridningen av utsläppet, t.ex. kan en bäck föra med sig utsläppet 
nedströms, medan spridningen i ett stillastående vattendrag blir begränsad. Vidare menar 
dessa att ett antagande kan vara att ämnena sprids med samma hastighet som vattnet 
strömmar. En blandning av ett utsläpp i ett strömmande vattendrag sker ofta först efter en lång 
sträcka beroende på hur vattendragets botten och vattenföring ser ut. Enligt Scott-Andersson 
(år saknas) är cirka 7 procent av räddningstjänstens åtgärder i samband med utsläpp att lägga 
ut länsar för att förhindra ytspridning i vattenmiljö. Ett utsläpps spridning i sjöar och 
kustlägen påverkas av vattnets omsättningstid, vattendjup, recipientens storlek samt 
vindförhållanden med mera. Omsättningstiden för svenska sjöar är normalt ett eller ett par år, 
ju större ett vattendrag är desto större blir utspädningen. Ämnets densitet och löslighet 
påverkar spridningen i vatten, ett ämne som är tyngre än vatten sjunker och ett lättare flyter. 
Lättare ämnen sprider sig över vattenytan och kan ligga kvar under en lång tid. Vattenlösliga 
ämnen blandas effektivt med vattnet och ger på detta sätt lägre koncentrationer, men i stället 
sprids utsläppet över större områden och det blir svårt att sanera. De ämnen som inte löses i 
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vattnet sedimenterar på botten, fastnar i växtlighet eller längs strandzoner. Ämnen som är 
olösliga är lättare att samla upp, men eftersom det ej blir någon utspädning blir 
koncentrationerna i stället högre.  (Alfredsson och Carlsson, 2006) 

Det är viktigt att veta i fall ämnet är tillräckligt svårlöslig för att fångas upp med länsar, och 
vid en brand är vattenlösligheten viktig att veta för att man ska kunna bedöma risken för 
borttransport via släckvattnet. Ämnens spridning i vatten varierar under olika tider på året 
eftersom skillnaden mellan ämnens och vattens densitet varierar med vattnets temperatur. 
Vattentemperaturen påverkar också mängden av mikroorganismer i vattnet och i och med det 
även ämnets biologiska nedbrytbarhet. Enligt Alfredsson och Carlsson (2006) kan ett ämnes 
spridning i vatten påverkas av:  

- Vattnets egenskaper (temperatur, rörelse, storlek, djup och svallning) 
- Ämnets egenskaper 
- Väder och temperaturförhållanden 
 

 
 
Bild 3: Processer som påverkar ett ämnens spridning i vatten 
Källa: Alfredsson, C, Carlsson, C-H (2006) 

3.3.4 Känslighet och tidpunkt hos recipienten 
Hur känslig en recipient är för utsläpp varierar från plats till plats. Allmänt blir känsliga 
recipienter eller biotoper med liten area hårdare drabbade av ett akut utsläpp, än vad större 
biotoper blir. Räddningstjänstens insats och förebyggande åtgärder kan påverka samtliga 
variabler och få stor betydelse för vilken grad av miljöpåverkan som uppstår i samband med 
ett utsläpp. Tidpunkten för det inträffade utsläppet kan ha stor betydelse för risken för skador. 
Tiden på året medför förändringar i temperatur, markens kvalitet samt vilka 
utvecklingsstadium växter och djur befinner sig i. Väderleken varierar under dygnet, och det 
kan vara svårare att upptäcka ett utsläpp nattetid, vilket i sin tur påverkar möjligheten att 
begränsa utbredningen. (Alfredsson och Carlsson, 2006) 

3.3.5 Ämnens egenskaper vid brand 
Vid en miljöolycka går det att oftast att ta fram uppgifter om det ämne som släppts ut, 
exempelvis genom att kontrollera miljö- och skyddsblad som företaget skall inneha. Med 
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hjälp av uppgifter om ämnet kan en uppskattning av utsläppets miljökonsekvenser göras, 
däremot vid bränder kan det vara svårt att uppskatta konsekvenserna. Det kan bildas ett stort 
antal ämnen beroende på vad som brinner och brandens förlopp. Många av de ämnen som 
bildas vid en brand kan sorteras i kategorierna organiska eller oorganiska ämnen, de organiska 
ämnena bryts ner i naturen efter en viss tid medan de oorganiska ämnena t.ex. tungmetaller 
inte kan brytas ner. Vid släckning av brand sker det en urtvättning av partiklar från rök, 
brandskadat material och kemikalier som funnits på brandplatsen. Släckvattnet som inte har 
förångats kan innehålla miljöfarliga ämnen i höga koncentrationer, fasta eller lösta i vattnet 
och kan sedan genom infiltration och ytavrinning nå känsliga mark- eller vattenområden. 
Generellt kan sägas att det finns samma typer av ämnen i släckvattnet som i röken från 
branden, områden som släckvattnet når kan bli kraftigt förorenade för en lång tid och 
saneringskostnaderna kan bli höga. (Alfredsson och Carlsson, 2006) 

3.4 Kraftliners omgivningsbeskrivning 
Kraftliner i Piteå bedriver sin verksamhet på en plats som när anläggningen uppfördes, ansågs 
lämplig. Under årens lopp har mindre industrier och bostäder samt butikscentrum byggts allt 
närmare verksamheten. Piteå stads centrum har dessutom förflyttats i riktning mot 
verksamheten. Detta har gjort att Kraftliner i allt större utsträckning anpassat sig till en 
placering i direkt anslutning till samhället. Kunskapskraven för att bedriva verksamheten har 
på det sättet ökat och kunskapen erhålls genom till exempel riktade utbildningar när det gäller 
risker rörande hantering av kemiska produkter och så vidare. Hus, stugor och bostadsområden 
ligger i anslutning eller i kontakt med Inrefjärden, vilket innebär att det finns ett stort intresse 
för vattenkvalitén. Kylvattnet från fabriken ansluter till Inrefjärden via två utlopp och 
processvattnet leds via en 14 km lång tub ut i Vargödraget, se bild 4 översiktskarta. 
Vargödraget är en stor fjärd öster om Piteå som är begränsad av en halvö (Bondön) i söder 
och två större öar i öster. Området betraktas som relativt grunt med ett medeldjup på ca 15 
meter. Vattnet är bräckt med en låg salthalt på ca 0,1-0,4 promille Bottenviken är ett närings- 
och artfattigt hav som är känsligt för belastning av miljöstörande ämnen.  Det kommunala 
dricksvattnet tas från en punkt som ligger strax söder om Öjebyn, det vill säga norr om 
Kraftliners industriområde, vilket innebär att eventuella utsläpp från Kraftliner ej kan påverka 
Piteås vattentäkt. Dessutom sker inga grundvattenuttag inom eller i anslutning till Kraftliner. 
Den nuvarande strandlinjen består av en vall byggd med moränmassor, här förekommer ingen 
verksamhet och vid strandlinjen kan ett rikt fågelliv noteras. De områden som är känsliga i 
närheten av verksamheten är bland annat Inrefjärden med utlopp mot Yttrefjärden samt att 
Inrefjärden har sitt utlopp mot Nördfjärden via en kanal som går genom Piteå stad. Stora delar 
av fabrikens vedgårdssområde ligger på 1,5 till 2 meter djupt lager av fyllnadsmassor, främst 
bark från fabrikens tidiga produktionsår. Den naturliga marken under fyllnadsmassorna består 
av fast, halvfast lagrade sandigt sediment som bedöms sträcka sig ca 3-4 meter under 
markytan. Under dessa finns en lagrad ytmorän som sträcker sig till ett djup som är ca 8-10 
meter. Under ytmoränen finns en fast lagrad bottenmorän. Jordskiktens tjocklek och 
sammansättningen varierar mycket i området.  (Markundersökning, 1998 och Kraftliners 
miljödom, 2006) 
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Bild 4: Översiktskarta 
Källa: Kraftliner (2006) 

3.5 Kraftliners kemikalieanvändning 
Företaget använder en rad olika kemikalier i sin process för att förbättra och förändra papprets 
egenskaper. Kemikalier används även vid stopp för rengöring av pappersmaskiner och annan 
utrustning. En del av kemikalierna går ut till recipienten via avloppet. Kraftliner har en 
kemikaliegrupp som granskar samtliga nya kemiska produkter med avseende på bland annat 
yttre miljö innan dessa tillåts användas i verksamheten. Produktvalsprincipen tillämpas, dvs. 
kemikalier med viss potential till miljöpåverkan byts till andra kemikalier med lägre 
miljöpåverkan när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. (Miljörapport 2005) 
 
Tabell 3.5.1: Förbrukning av de volymmässigt största processkemikalierna 2005 

Svavelsyra 13 928 ton 
Natronlut, 100 % -ig 10 436 ton 
Väteperoxid, 100 % -ig   7 469 ton 
Aluminiumsulfat   6 172 ton 
Stärkelse   4 292 ton 
Flytande oxygen   3 914 ton 
Titandioxid, 100 % -ig   3 356 ton 

Källa: Hämtat från Kraftliners Miljörapport för år 2005 (2006)
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3.6 Säkerhet- och katastrofdokument 
Kraftliner har nyligen tagit fram och reviderat rutiner vid en katastrofsituation, dessa ska nu 
på ett lämpligt sätt kommuniceras ut i verksamheten. Dessa rutiner innebär bland annat vad 
som ska göras vid en katastrof, vilka personer som bildar en ledningscentral, vilka andra 
personer som ska kallas in och hur Kraftliner ska kommunicera externt och internt. Kraftliner 
har dessutom upprättat en säkerhetshandbok som även denna ska kommuniceras ut på 
lämpligt sätt. Denna säkerhetshandbok behandlar den totala säkerheten på Kraftliner, vikten 
av att arbeta säkert, vilka telefonnummer som ska ringas och tillgängliga checklistor som ska 
användas. När det gäller ett katastrofalt utsläpp till yttre miljö så kan det vara svårt att veta 
vad som ska göras, bland annat av den anledningen att en sådan situation inte har skett vid 
fabriken. Därför har Kraftliner tagit fram instruktioner vid ett miljönödläge. Ur detta 
dokument går att läsa vad som är de första stegen i åtgärder för ett utsläpp av vissa 
kemikalier, vilka insatser som ska göras, vart och vilken utrustning som ska användas samt 
farligheten på kemikalien. Även detta dokument är nyligen reviderat och ska på samma sätt 
som övriga två dokument kommuniceras ut i hela verksamheten. Det finns idag ett problem 
för de anställda med att snabbt hitta dessa katastrof- och säkerhetsdokument, dels finns det en 
svårighet med lokaliseringen på intranätet. Vid en katastrofsituation, där ansvariga kan vara 
stressade och panikslagna och ska finna dokumenten finns en risk att de inte skulle hitta 
dessa. Detta är uppmärksammat av flera och idéer på tillgänglighet har diskuterats vid möten. 
Kraftliner har bildat en grupp med miljö, brand, säkerhet och arbetsmiljö. Denna grupp 
kommer att ligga under beteckningen ”HSE” som står för Health, Safety, Environment. Denna 
beteckning ”HSE” kommer att ligga som en rubrik under intranätet och där är det meningen 
att information ska vara tillgänglig om gruppens arbetssysslor samt nyttiga länkar kopplade 
till dessa ämnesområden. (Kraftliner, 2006) 
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4 Empiri 
etta avsnitt presenterar det insamlade materialet till miljöriskanalysen. I avsnitten visas 
resultatet med framtagna skadehändelser för Kraftliner samt resultatet av orsaker till 

dessa skadehändelser. Avsnittet ligger vidare till grund för den analys som följer.  
 D

4.1 Resultat av datainsamlingen – risk/skadehändelser 
29 stycken skadehändelser har tagits fram genom intervjuer (genom frågorna 1, 2 och 3), 
genomgång av tidigare material och studier samt egna observationer, se tabell 4.1.1. 
Skadehändelserna ligger till grund för den kommande grovanalysen.  
 
Tabell 4.1.1: Checklista för skadehändelser på Kraftliner 

Risk/Skadehändelser Stödord 
1. Haveri vitlutcistern (3189 m3) 
Nr:  
08136 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt.  

2. Haveri blandlutcisterner (1508 m3, 1508 m3) 

Nr:  
05924 
05926 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 

3. Haveri mellanlutcisterner (730 m3 * 3 
stycken) 
Nr:  
05931, 05932, 05933 

Utsläpp via dagvattendike samt Boarddiket till 
älven. Ev. till fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 

4. Haveri mellantjocklut (279 m3, 278 m3) 

Nr: 
05946 
05948 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 

5. Haveri uppsamlingscistern (750 m3* 2 
stycken) 
Nr: 
05961, 05963 

Utsläpp via dagvattendike samt Boarddiket till 
älven. Ev. till fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 

6. Haveri såpacistern (1500 m3 x 3 st) 
Nr: 
05921, 05922, 05923 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 
 

7. Haveri tvättlutcisterner (353 m3, 527 m3) 
Nr: 
04218, 04215, 04490 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 

8. Haveri råtalloljecistern (830 m3) 

Nr: 
05753 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 
 

9. Haveri orenat kondensatcistern (195 m3) 

Nr: 
05861 

Utsläpp via dagvattendike samt Boarddiket till 
älven. Ev. till fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 

10. Haveri råterpentincistern (100 m3) 

Nr: 03565 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt. 
Brandfarlig, totalinvallad.  
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Risk/Skadehändelser Stödord 
11. Haveri takcisterner linje 1 kokare 
(flashlut, 1 droppavskiljare, 1 terpentin dekantör 
30 m3 nr: 03563) 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt..  

12. Haveri svavelsyracisterner (22,5 m3 * 2 

stycken Sulfatdelen) (30 m3 x 2 st utomhus 
pappersbruk) 
Nr: 
05721, 05722, 51720 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Större mängder skadlig för 
miljön. 

13. Haveri ammoniakcistern (ev.52 m3) 

 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt, giftig gas. 
 

14. Haveri  väteperoxidcistern (113 m3) 
Nr: 
04761 

Utsläpp via dagvattendike till älven. Ev. till 
fabriksavlopp. Akuttoxiskt., giftig gas. 

15. Lututsläpp massatorn (2000 m3,  ibland * 2 
stycken) 
 

Felhandling, glömska, kan rinna till 
processavlopp, störning i biorening, drabba 
Vargödraget. 

16. Haveri grönlutcistern  
(2930 m3) 
Nr: 
08116 

Utsläpp går ner i dagvattenbrunn via Boarddiket 
ut i älven, ej invallad, akuttoxiskt. 
  

17. Haveri svaglutklarningscistern (650 m3) 
Nr: 
08142 

Utsläpp går ner i dagvattenbrunn via Boarddiket 
ut i älven, ej invallad, akuttoxiskt. 

18. Haveri natronlutcistern (215 m3) 

Nr: 
033608 

Totalinvallad. Kan rinna till processavlopp, 
störning i biorening, drabba Vargödraget. 
 

19. Haveri tjockoljecistern (700 m3) 

Nr:  
025001 

Ej invallad, påkörningsskydd. Utsläpp går ner i 
dagvattenbrunn via Boarddiket ut i älven, ej 
invallad, akuttoxiskt. 

20. Haveri äldre lättoljecistern (60 m3) 

Nr: 
025010 

Ej invallad. Utsläpp går ner i dagvattenbrunn via 
Boarddiket ut i älven, ej invallad, akuttoxiskt. 

21. Haveri ny lättoljecistern (600 m3) 

Nr:25017 
 

Totalinvallad. Rinner ner i processavlopp till 
bioreningen, drabba Vargödraget.   

22. Haveri spilloljecistern (20 m3) 
Ej invallad. Utsläpp går ner i dagvattenbrunn via 
Boarddiket ut i älven, ej invallad, akuttoxiskt. Nr: 

06995,5 

Klagomål omgivning, luktstörning inom ett stort 
område, giftig gasspridning.  23. Haveri starkgassystem 

24. Trafik -olycka med fordon innehållande 
brandfarliga kemikalier/miljöfarliga ämnen 
inom industri området 

Dagvattenbrunnar, störning i biorening, drabba 
Vargödraget, eller utsläpp i älv och mark.   
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Risk/Skadehändelser Stödord 

25. Haveri bioreningsbassänger (23 000 m3, 10 
000 m3)

Avloppsvatten till älven, ökad syreförbrukning 
och ökad belastning av susp. i älven.  

26. Haveri biocidcistern (Fennosan) inomhus 
(1 m3)

 

Processavlopp, slå ut bioreningen med ökat 
utsläpp av COD och suspenderade ämnen som 
följd. Bekämpningsmedel, dödar 
mikroorganismer. 
 

27. Utsläpp av släckvatten  
 

Rester av kemikalier efter släckning av brand, 
processavlopp till bioreningen, eller 
dagvattenavlopp ut i älven.    
Processavlopp –störning av biorening och/eller 
utsläpp till recipient Vargödraget. Utsläpp till 
älven.  

28. Läckage av rörledningar, ventiler 
innehållande kemikalier eller oljor.  

29. Haveri av avloppstuben till recipienten 
Vargödraget (14 km) 

Utsläpp av renat avloppsvatten i staden, 
översvämning av gator och mark.  

Källa: Sammanställd av författaren genom intervjuer på Kraftliner samt genom tidigare material (2006) 

4.2 Resultat av datainsamlingen – orsaker till skadehändelserna 
Nedan följer författarens framtagna orsaker till att ett utsläpp till yttre miljö kan ske. Dessa 
orsaker är framtagna genom intervjuer (svarar på frågan 4), tidigare material och författarens 
egna idéer. Oftast är orsakssammanhangen avseende människa, teknik och organisation 
(MTO) sammanflätade vid olyckor. Människan kan göra fel därför att konstruktionen inte är 
bra eller därför att organisationen inte fungerar tillfredsställande.  

Tekniska orsaker 
- Stopp i driften 
- Start av driften 
- Störningar i materialflödet 
- Byte eller påfyllning av material 
- Ombyggnader eller reparationer 
- Pannorna stannar (oplanerade stopp av viktiga processavsnitt: pannor, kokare, indunstningar och 

pappersmaskiner) 
- Brand 
- Explosion 
- Skumbildning i indunstningen pga dålig såpavskiljning av blandlut leder till processproblem 
- Haveri/läckage av cisterner 
- Trasiga ledningsrör 
- Sprickor/korroderade i förvaringskärl/pannor 
- Läckande slangar 
- Elektriska fel 
- Strömavbrott 
- Datafel 
- Fel på mätutrustning 
- Rengöringar  
- Frysning 
- Många larm samtidigt 
- Tömning av cistern eller annat kärl 
- Explosion av syrgastank  
- Läckage, ej fungerande råvattenintag för kylning  
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Organisationsorsaker 
- Saknas eller bristfällig skyltning för varning, restriktioner, farliga kemikalier osv.  
- Saknas orienteringstavla vid infart på området 
- Saknas vägmarkeringar på området  
- Endast svensktextade skyltar  
- Oklara, motstridiga eller saknade arbetsinstruktioner 
- Övning för utsläpp till yttre miljö förekommer sällan eller aldrig 
- Brist i eller saknas utbildning  
- Brister i planering 

Mänskliga orsaker 
- Stress  
- Trötthet 
- Ger varandra oklara instruktioner 
- Saknar kunskap 
- Ovant för operatör med större eget ansvar vid omorganisation 
- Språkproblem 
- Ensamarbete pga. någon är frånvarande 
- Påkörning av cistern eller annan utrustning 
- Ouppmärksam vid lossning av kemikalier 
- Glömska (berätta viktiga saker vid skiftöverlämning, annan glömska) 
- Sabotage 
- Heta arbeten (t.ex. svetsning) 
- Nedskräpning som kan leda till brand 
- Obehöriga personer vid maskinen eller inom arbetsområdet 
- Felmätning 
- Drog/alkoholpåverkad 
- Många larm samtidigt  

Andra orsaker 
- Klimat/årstid
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5 Analys 
  detta kapitel redovisas analysen av den empiriska undersökningen. Författaren 
presenterar de analysmodeller som tillämpats på de identifierade riskerna, dessa är en 

grovanalys, riskmatris, MTO analys, händelseträd samt felträd. Alla skadehändelser, felträd 
och händelseträd är motiverade av författaren. 

 I

5.1 Grovanalys  
I grovanalysen, se bilaga 1 presenteras de 29 skadehändelserna, observera att dessa ej är 
rangordnade i riskens storleksordning. Läsaren kan ta hjälp av bilaga 2 och 3, översiktsbild för 
miljöriskanalys norra samt södra fabrikssidan samt begreppsförklaring vid genomgång av 
analysen. Även bilaga 4, 5 och 6 kan vara läsaren till hjälp I analysen presenterar författaren 
orsaken till att skadehändelsen kan ske, dessa orsaker är framtagna med hjälp av författarens 
egna kunskaper, material från Kraftliner samt intervjuer med anställda. Vidare presenteras 
vilka konsekvenser skadehändelsen kan ge på den yttre miljön. Dessa är framtagna med hjälp 
av material från Kraftliner samt intervjuer med anställda. I analysen redovisas även 
verksamhetens befintliga skydd mot skadehändelsen. Dessa är framtagna med hjälp av 
rundturer, intervjuer (svarar på frågorna 1, 2, 3, 4, 7) och tidigare material. Den skattade 
konsekvensen presenteras i skala 1-5, där 1 är små och 5 är förödande konsekvenser. Den 
skattade sannolikheten presenteras i skala 1-5, där 1 är mindre än 1 gång per 1000 år och 5 är mer 
än 1 gång per år. Dessa skattningar är framtagna av författaren tillsammans med miljöchef och 
miljösamordnare. Den totala risken (R) redovisas, och kommer att analyseras vidare i 
riskmatrisen som följer. Den totala risken (R) är produkten av konsekvensen multiplicerad med 
sannolikheten, där högsta risken har värde 25 och lägsta värde 1. Avslutningsvis presenteras en 
rekommendation för att åtgärda skadehändelsen, denna har författaren tagit fram med hjälp av 
egna kunskaper, diverse material, samt tidigare material och intervjuer. Nummer 16, haveri av 
grönlutcistern visas nedan som ett exempel ur grovanalysen: 

 

 23



ANALYS 

5.2 Riskmatris 
I grovanalysen framtogs en skattning på konsekvensen (K), sannolikheten (S) samt en total 
risk (R) för de 29 olika skadehändelserna, dessa värden är insatta i en riskmatris, se tabell 
5.2.1: Riskmatris. Utifrån riskmatrisen utläses de olika skadehändelsernas (visade i nummer, 
se lista under tabell för urskiljning av händelse) risknivå. De risker som befinner sig i det röda 
området i högre hörnet av matrisen är händelser som har stor sannolikhet, stora konsekvenser 
och bör åtgärdas omedelbart. De risker som är orangea i matrisens mitt har ganska stor 
sannolikhet, stor konsekvens och bör åtgärdas, medan risker i det gröna området i matrisens 
vänstra hörn troligen inte behöver åtgärdas. (Räddningsverket, 2003) Som tidigare är den 
skattade konsekvensen presenterad i skala 1-5, där 1 är små och 5 är förödande konsekvenser. 
Konsekvenserna kan avläsas i olika syften, se tabell 5.2.2 bland annat om läsaren vill se 
konsekvenserna för företaget, personskada (utanför företaget), naturvärden, ekosystem, 
utbredning/återhämtningstid samt konsekvenser för sanering. Dessa konsekvenser är 
inhämtade ifrån Kraftliners miljökonsekvensbeskrivning. Den skattade sannolikheten 
presenteras även som tidigare i skala 1-5, där 1 är mindre än 1 gång per 1000 år och 5 är mer än 1 
gång per år. Även denna är hämtad från Kraftliners miljökonsekvensbeskrivning. Riskmatrisen 
är en fortsättning på grovanalysens skattning av konsekvens och sannolikhet för att få en 
översiktlig samt rangordnad bild över de olika skadehändelsernas risknivåer.  
 
Tabell 5.2.1: Riskmatris 

SANNOLIKHET 

 

Mycket 
osannolikt 
1 

Mindre 
sannolikhet 
2 

Sannolikt 
3 

Stor 
sannolikhet 
4 

Mycket stor 
sannolikhet 
5 

Förödande 
konsekvenser 5  1, 17 16, 19   

Stora 
konsekvenser 4 13, 14, 21 2,3 4, 5, 6, 20, 

23 15, 22   

Medelstora 
konsekvenser 3 18  8, 9, 11  8, 9, 24, 26   

Lindriga 
konsekvenser 2 10, 12, 25 7 27 28  

K
O

N
SE

K
V

E
N

S 

Små 
konsekvenser 1  29    

Källa: Sammanställd av författaren med underlag från grovanalysen, skadehändelserna är insatta efter värde på 
konsekvens och sannolikhet, rött bör åtgärdas omedelbart, orangea bör åtgärdas och gröna behöver ej åtgärdas 
(2006)  
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21 Haveri ny lättoljecistern (R= 4)

22 Haveri spilloljecistern (R= 12) 

23 Haveri starkgassystem (R= 8) 

24 Trafikolycka med kemikalier (R= 9) 

25 Haveri bioreningsbassänger (R= 2) 

26 Haveri biocidtank (R= 9)  

27 Utsläpp av släckvatten (R= 6) 

28 Läckage av rörledningar (R= 8) 

29Haveri av avloppstuben (R= 2) 

1 Haveri vitlutcistern (R= 10) 

2 Haveri blandlutcisterner (R= 8) 

3 Haveri mellanlutcisterner (R= 8) 

4 Haveri mellantjocklustcisterner (R= 8) 

5 Haveri uppsamlingscistern (R= 8) 

6 Haveri såpacistern (R= 8) 

7Haveri tvättlutcisterner (R= 4) 

8 Haveri råtalloljecistern (R= 9) 

9 Haveri orenat kondensatcistern (R= 9) 

10 Haveri terpentincistern (R= 2) 

11 Haveri takcisterner linje 1 kokare (R= 6) 

12 Haveri svavelsyracisterner (R= 2) 

13 Haveri ammoniakcistern (R= 4) 

14 Haveri väteperoxidcistern (R= 4) 

15 Lututsläpp massatorn (R= 12) 

16 Haveri grönlutcistern (R= 15) 

17 Haveri cistern för svaglutsklarning(R= 10) 

18 Haveri natronlutcistern (R= 3) 

19 Haveri tjockoljecistern (R= 15) 

20 Haveri äldre lättoljecistern (R= 8) 
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Tabell 5.2.2: Förklaring till analysmodeller – sannolikheten för en skadehändelse 

 Mycket 
Osannolikt 

1 

Mindre 
Sannolikt 

2 

Sannolikt 
 
3 

Stor 
Sannolikhet 

4 

Mycket stor 
sannolikhet 

5 

Utsläpp till 
yttre miljö < 1 gång per 1000 

1 gång per 10 –  1 gång per 100  – 
1000 år 1 gång per 1- 10 år

 100 år 
> 1 gång per år 

Källa: Material från Liljequist, U Miljöriskanalys Kappa Kraftliner Piteå, Stockholm: ÅF-Energi & Miljö (2004) 

 
Tabell 5.2.3: Förklaring till analysmodeller – konsekvensen av en skadehändelse 

 Små 
konsekvenser 

1 

Lindriga 
konsekvenser 

2 

Medelstora 
konsekvenser 

3 

Stora 
Konsekvenser 

4 

Förödande 
konsekvenser 

5 

Sanering Ingen sanering,  

liten utbredning 

Enkel sanering, 

 liten utbredning 

Enkel sanering,  

stor utbredning 

Svår sanering 

 liten utbredning 

Svår sanering,  

stor utbredning 

Utbredning, 
återhämtnin- 

gstid 

Inom industri-
området 

< 1 vecka 

< 1 km 

< 1 månad 

< 10 km 

< 1 månad 

<10 km 

< 6 månader 

<100 k m 

< 36 månader 

Ekosystem Obetydig påverkan Lokala växt och 
djursamhällan 
påverkas  

Regional störning a
växt och 
djursamhällen 

Omfattande skador
fiskdöd 

Bestående skador p
ekosystemet 
regionalt 

Naturvärden Ingen påverkan Påverkas lokalt Påverkas regionalt, 
fisket påverkas 

Skyddsvärda arter, 
fisket slås ut 

Vattentäkter, 
riksintressen 

 skadas  

Personskada 
(utanför 

 verksamheten) 

Lindrigt Enstaka behov av 
vård 

Flera i behov av 
läkarvård 

Enstaka dödsfall, 
flera i behov av 
sjukhusvård 

Flera dödsfall, mån
i behov av 
sjukhusvård 

Företaget Klagomål från 
omgivningen 

Negativ publicering
media, ev. stopp i 
driften några dar 

Stopp i driften  Stopp i driften  Konkurs på grund

några veckor några månader  av nedläggning 

Källa: Material från Liljequist, U Miljöriskanalys Kappa Kraftliner Piteå, Stockholm: ÅF-Energi & Miljö (2004) 
samt att författaren sammanställt konsekvensen för företaget (2006)  

5.3 Motivering till de allvarligaste riskerna/skadehändelserna  
Skadehändelser med värdet mellan 12 och 25 motiveras nedan. 

Nr 16. Haveri grönlutcistern, R= 15 röda området i matrisen 
Ett haveri av grönlutcisternen på området har värderats till risknivå 15, detta gör att denna 
skadehändelse hamnar i det röda området och bör åtgärdas omedelbart. Sannolikheten är 
värderad till tre av den anledningen att det enbart finns ett påkörningsskydd på cisternen samt 
att det ej finns något larm eller kameraövervakning. Enligt lag 1 som berör denna 
miljöriskanalys (sidan 8) ska arbetsgivaren regelbundet bedöma riskerna för att en olycka ska 
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kunna ske. Även lag 4 (sidan 8) syftar till att skydda miljö och egendom. Konsekvensen är 
värderad till fem på grund av att ett utsläpp av grönlut skulle innebära förödande konsekvenser, 
cisternen står bland annat belägen nära en dagvattenbrunn som leder via boarddiket direkt ut i 
älven, se bilaga 4. Grönlut är mycket giftig för vattenorganismer (höjer pH, vattenlöslig) och 
skulle orsaka död eller förgiftning hos dessa. Det befinner sig även fåglar vid mynningen av 
boarddiket, det varma vattnet håller isen borta på vintern, ett utsläpp av grönlut skulle ge 
frätskador på fåglar som vistas där. Enligt lag 5 (sidan 8) skall miljöbalken tillämpas för att 
skydda miljö och hälsa mot skador som kan uppkomma på grund av föroreningar. Eftersom det 
är en väldigt stor mängd grönlut (2930 m3) i cisternen antas att grönluten även skulle nå 
ytterligare en dagvattenbrunn och därifrån ett processavlopp som leder till 
avloppspumpstationen. För att förhindra att bioreningen tar skada så finns en säkerhetsfunktion 
i reglersystemet. Risknivån har blivit hög eftersom tiden på dygnet kan ha betydelse, till 
exempel nattetid vistas det färre personer på området som skulle kunna upptäcka haveriet.  

Nr 19. Haveri tjockoljecistern, R= 15 röda området i matrisen 
Ett haveri av tjockoljecisternen har värderats till den totala risken 15, med konsekvensen fem 
och sannolikheten tre, detta gör att denna skadehändelse hamnar i det röda området och bör 
åtgärdas omedelbart. Cisternen innehåller 700 m3 tjockolja som vid ett haveri skulle sprida sig 
ner i en närbelägen dagvattenbrunn ansluten till boarddiket och direkt ut i älven, se bilaga 4. 
Även här gäller lag 4 (sidan 8) syftar till att skydda miljö och egendom. Konsekvensen är 
värderad till en fem på grund av att ett utsläpp av tjockolja skulle vara förödande för miljö och 
fågelliv. Nere vid boarddiket finns under våren stora mängder med flyttfåglar i den öppna vak 
som bildas genom det varma kylvatten som kommer ut från fabriken. Konsekvensen har även 
värderats högt på grund av avsaknad av skydd i boarddiket, det finns idag ingen möjlighet att 
fånga upp några större mängder olja där eller att stänga av diket. En delmängd av oljan antas 
även kunna nå ytterligare en dagvattenbrunn som är ansluten till processavloppet som leder 
till avloppspumpstationen. För att förhindra att bioreningen tar skada så finns en 
säkerhetsfunktion i reglersystemet. Sannolikheten har värderats till tre av den anledningen att 
cisternen är äldre, samt att den är lokaliserad i ett område där det är mycket trafik där det finns 
risk för påkörning. Det finns heller ingen invallning, endast ett påkörningsstaket och inget 
larm vid snabb nivåförändring. Vidare har risknivån blivit hög på grund av att tiden på dygnet 
för skadehändelsen kan ha betydelse, t.ex. nattetid vistas det färre personer på området som 
skulle kunna upptäcka haveriet. 

Nr 22. Haveri spilloljecistern, R= 12 orangea området i matrisen 
Ett haveri av spilloljecisternen som innehåller 20 m3 spillolja har värderats till den totala 
risken 12, och hamnar i det orangea området i matrisen och bör åtgärdas. Konsekvensen är 
värderad till fyra av den anledningen att cisternen är belägen nära ett dagvattenavlopp som via 
boarddiket direkt rinner ut i älven, se bilaga 4. Lag 6 (sidan 8) visar på krav på kunskaper 
bland annat sett ur bästa möjliga teknik. Detta är någonting som skulle kunna tillämpas här. 
Spilloljan är giftig och skulle ge stora skador på miljö och fågelliv. Lag 5 (sidan 8) ska 
tillämpas så att miljö skyddas mot skador som uppkommer från föroreningar. En delmängd av 
oljan antas även kunna nå ytterligare en dagvattenbrunn som är ansluten till processavloppet 
som leder till avloppspumpstationen. För att förhindra att bioreningen tar skada så finns en 
säkerhetsfunktion i reglersystemet. Sannolikheten är värderad till tre av den anledningen att 
cisternen är äldre och det finns ingen invallning och heller inget hög- eller låg- nivå larm. 
Detta är ett larm som indikerar nivåerna i cisternen, dock indikerar inte larmet på en snabb 
nivåförändring.  
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Nr 15. Lututsläpp massatorn, R= 12 orangea området i matrisen 
Det skulle bli stora konsekvenser i fall ett massatorn (C14 och C15) fyllt med lut skulle få ett 
stort läckage eller haverera. Den totala risken är bedömd till 12, och konsekvensen fyra, av 
den anledningen att stora mängder (2500 m3) lut skulle läcka ut. Vid ett utsläpp skulle stora 
mängder gå via processavloppet och nå avloppspumpstationen. För att förhindra att 
bioreningen tar skada så finns en säkerhetsfunktion i reglersystemet. Sannolikheten för att 
detta skulle ske är värderat till en trea, på grund av att lut inte alltid förvaras i dessa torn, 
vanligtvis är de fyllda med massa. Ytterligare orsaker till utsläpp kan vara glömska, stress, 
trötthet samt kunskapsbrist. Här kommer bland annat lag 7 (sidan 8) in på egenkontroll, en 
fortlöpande process.  

5.4 MTO, Analys av samspelet människa – teknik – organisation 
Mänskligt felhandlande är ingen nyhet, men förknippas dock alltför ofta med enbart den 
människa som utfört felet, men ofta är det en annan bakomliggande orsak. Vid mänskligt 
felhandlande som t.ex. ouppmärksamhet vid lossning av en kemikalie, kan detta bero på att 
det från organisationen brister i/saknas utdelade instruktioner om hur en lossning ska gå till, 
eller att det saknas information på plats. Dessutom kan personen som lossar kemikalien vara 
trött och stressad, och detta kan i sig bero på flera saker, men för att väva samma dessa 
orsaker till organisationen kan det bero på en dålig tidplanering, personalbrist eller 
neddragningar, med andra ord har personen som lossar kemikalien inte fått tillräcklig sömn 
och arbetar i ett tungt schema. Här kommer lag 1 (sidan 8) in som är arbetsmiljöföreskrifter. 
Till detta kan då läggas en teknik som inte fungerar som den ska, ta t.ex. överfyllnadsskyddet 
på cisternen, om skyddet ej fungerar vid påfyllning av kemikalien resulterar detta i att 
kemikalien svämmar över och ut på marken. Detta är organisationens ansvar att skyddet ska 
fungerar korrekt för att inte orsaka ett miljöutsläpp eller personskada.  Här kommer lag 1 
(sidan 8) in på att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma 
riskerna för att någon kan drabbas av olycksfall i  arbetet. Även lag 6 (sidan 8) kan tillämpas 
där naturvårdverket ger allmänna råd om egenkontroll, bland annat hur företaget skall nå 
miljöbalkens mål med bästa möjliga teknik.  
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5.5 Felträdsanalys (Fault Tree Analysis, FTA) 

 
Figur 5.5.1: Felträdanalys haveri grönlut 
Källa: Sammanställd av författaren (2006) 
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Figur 5.6.2: Teckenförklaring till felträd 
Källa: Sammanställd av författaren (2006) 

5.5.1 Förklaring till felträdsanalys  
Felträdsanalysen utgår från oönskad händelse, i detta fall haveri grönlut, se figur 5.6.1 
felträdsanalys. För teckenförklaring till felträdet se figur 5.6.2. Denna händelse valdes ut på 
grund av att den fått det högsta värdet i riskmatrisen. För att ett haveri av grönlut ska kunna 
ske behövs att cisternen har sprickor/korrosion eller blir påkörd av ett fordon eller utsätts för 
sabotage eller att ett fel vid tömning för kontroll sker eller att personal som hanterar grönlut 
brister i eller saknar kunskap. I lag 6 (sidan 8) ger naturvårdverket information om bland 
annat målet med krav på kunskap. För att en spricka/korrosion ska kunna inträffa behövs 
antingen väder och vind eller en påverkan av åldern på cisterner eller att cisternen är 
okontrollerad/obesiktad. Här kommer lag 9 (sidan 9) in om föreskrifter som gäller för 
cisterner. Väder och vind samt åldern på cisternen anges som en bashändelse och en 
okontrollerad/obesiktad cistern kan bero på att det saknas rutiner för besiktningar, detta 
lämnas som en outvecklad händelse, det vill säga att författaren inte går in djupare på just 
denna händelse och dess bakomliggande orsaker på grund av för lite information. För att en 
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påkörning av ett fordon ska ske behövs antingen brister i körningen eller ett halt väglag. 
Brister i körningen lämnas som en outvecklad händelse och halt väglag kan bero på att brister 
för sandning saknas eller på grund av slarv, dessa lämnas som outvecklade händelser. Att ett 
sabotage kan ske kan antingen bero på en konflikt som föreligger eller någon eller någras vilja 
att sabotera. Båda dessa händelser lämnas som outvecklade på grund av att det är svårt att 
finna orsaker till detta. Fel vid tömning vid kontroll kan antingen bero på att mätutrustning 
inte fungerar, detta lämnas som en outvecklad händelse eller att det finns oklara instruktioner, 
detta kan bero på brister i utbildning eller kunskap, detta lämnas vidare som outvecklad. Men 
fel vid tömning vid kontroll kan även bero på oförsiktighet som i sig kan bero på attityd och 
stress, attityd lämnas som en bashändelse (en händelse som är svår att finna bakomliggande) 
och stress som en outvecklad händelse. Brister i eller saknar kunskap vid hanteringen kan 
bero på avsaknad eller brister i utbildning, denna lämnas som en outvecklad händelse. 
Dessutom kan brister i kunskap vid hanteringen även bero på ett ointresse för säkerhet, denna 
kan i sig bero på attityd som ses som en bashändelse.  

5.6 Händelseträdanalys (Event Tree Analysis, ETA) 
 

 
Figur 5.6.1: Händelseträdsanalys haveri grönlut  
Källa: Sammanställd av författaren (2006) 

5.6.1 Förklaring till händelseträdanalys  
Händelseträdsanalys har använts för att ingående studera risken haveri av grönlut, se figur 
5.7.1 händelseanalys. Denna händelse har valts på grund av att ett haveri av grönlut har fått 
högst värde i riskmatrisen. I de fall ingen skadehändelse sker kan detta vara en följd av att 
t.ex. operatören själv korrigerar det eventuella felet innan ett utsläpp kan ske. Ett utsläpp av 
grönlut kan ske på grund av att flera felfaktorer samspelar med varandra. Sker ett utsläpp kan 
operatören antingen upptäcka haveriet eller inte. Om operatören inte upptäcker haveriet 
uppstår det en allvarlig situation som kan leda till att utsläppet blir betydligt större och 
allvarligare än om det upptäcks. Upptäcks haveriet men operatören ej finner instruktioner vid 
ett miljönödläge uppstår också en allvarlig situation. Här kommer förordningen 
verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) in, det skall finnas dokumentation 
tillgänglig. Vid de tillfällen operatören upptäcker haveriet och finner instruktioner vid ett 
miljönödläge samt att rutinerna följs vid denna nödsituation så blir haveriet utlarmat och 
räddningstjänsten anländer samt att andra rutiner sätts igång. I fall rutinerna inte följs, kan 
oklarheter uppstå, varvid en larmning samt andra rutiner kan bli försenad eller utebli. Kan 
kontroll tas över situationen så kan ledningscentralen som upprättades vid rutinerna bedöma 
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om det krävs sanering för det skadade området eller recipienten. I de fall det krävs en sanering 
och det finns en möjlighet att återställa miljön kan det skadade området räddas. I fall ingen 
kontroll kan tas över situationen måste oplanerade beslut fattas. I de fall området ej behöver 
saneras kan detta vara en följd av att utsläppet ej var stort eller att åtgärder har satts in för att 
stoppa utsläppet. Om det ej finns någon möjlighet till att återställa miljön kan betydande men 
uppstå för miljön samt djur och växter som lever i den.   
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6 Åtgärd 
 detta kapitel presenteras författaren förslag på tillgänglighet för verksamhetens säkerhet- 
och katastrofdokument samt förslag på åtgärder för skydd mot utsläpp till yttre miljö.  

 
 I

6.1 Förslag på tillgänglighet för säkerhet- och katastrofdokument 
”HSE-gruppen” har tillsammans haft genomgångar för revidering och förslag på tillgänglighet 
av säkerhet- och katastrofdokumenten. Ett framtaget förslag är att samla dessa tre dokument i 
en gemensam pärm, ett samlingsnamn för denna skulle då enligt författaren t.ex. kunna vara 
”Kraftliners säkerhet- och katastrofdokument”. Dessa dokument bör även finnas tillgängliga 
på Kraftliners intranät, författaren har gett förslag på hur detta skulle kunna se ut, se bild 7. 
Under tidigare möten med anställda i verksamheten har förslag på tillgänglighet för en 
katastofplan diskuterats, bland annat har förslag som en ”panik-knapp” framkommit. Denna 
idé grundar sig på att personen som ska larma för ett utsläpp eller annan katastrof ska, enkelt 
och snabbt ska kunna göra detta ifrån sin egen dator eller annan plats han befinner sig på. 
Tanken bakom denna idé är väldigt god, då det i grund och botten handlar om att på ett 
smidigt och enkelt sätt ska gå att ta fram information om katastrofhanteringen där du befinner 
dig.  
 
6.1.1 Kraftliners intranäts huvudrubriker idag 
Denna meny är idag tillgänglig på Kraftliners intranät. 
 

 
Produktion  Teknik  Rosa kontoret  Tech Center  Hälsa/säkerhet  Tel. lista  Anläggningsinfo  
Boka lokal  Infobank  Fritid  Facken  Verksamhetssystem  SOS 

 
Bild 5: Kraftliners intranät meny 
Källa: Kraftliners intranät (2006) 
 

6.1.2 Kraftliners intranäts huvudrubriker efter förslag 
Författarens ger förslag till hur katastrofplanen med katastofdokumenten kan bli mer synliga i 
rubrikerna.  
 

  
Produktion  Teknik  Rosa kontoret  Tech Center  HSE  Tel. lista  Anläggningsinfo  Boka lokal  
Infobank  Fritid  Facken  Verksamhetssystem  Säkerhet- och katastrofdokument 
 
Bild 6. Kraftliners intranät efter förslag 
Källa: Kraftliners intranät (2006) samt sammanställt förslag av författaren (2006) 
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6.1.3 Författarens förslag på tillgänglighet för säkerhet- och katastrofdokument 
- Rubrik med röd färg i menyraden. Denna rubrik bör länkas direkt till en sida som 

öppnas med möjliga skadehändelser och åtgärder, t.ex. i fall det gäller ett miljöutsläpp, 
personskada eller brand. En enkel och översiktlig sida med så få ”klick” som möjligt för 
att en stressad och panikslagen person ska hitta det han söker.  

- Pärmar innehållande dessa säkerhet- och katastrofdokument bör finnas tillgängliga på 
vissa fler utvalda platser/kontor. Kontinuerlig revidering av dessa bör följas.  

- Miljö- och skyddsblad bör finnas under rubriken ”säkerhet- och katastrofdokument”.  

- Små handböcker för säkerhetshandboken bör tryckas upp för att rymmas i bröstfickan. 

- Uppsatta tavlor med sammandrag från det viktigaste ur dessa katastrofdokument bör 
finnas ute bland operatörerna.  

- Övningar på miljöutsläpp (med säkerhet- och katastrofdokument) bör utföras så att alla 
vet vad som gäller. Denna övning bör ske exempelvis en gång per år med olika typer av 
utsläpp som övning.  

- Utbildning i katastrofdokumenten bör ges för samtliga anställda och för att veta att alla 
har förstått innebörden bör ett mindre prov på detta utföras av samtliga. 

- Information om risker med utsläpp till yttre miljö bör ges kontinuerligt för ökad 
förståelse och intresse för miljön och för katastrofdokumenten.  

6.2 Resultat av datainsamlingen - förslag till åtgärder för skydd mot 
skadliga utsläpp till yttre miljö 
Nedan presenterar författaren resultatet av datainsamlingen på åtgärder som kan vara till 
skydd mot skadliga utsläpp till yttre miljö på Kraftliner, dessa åtgärder kan både vara tekniska 
samt organisatoriska. Resultatet är inhämtat med hjälp av interjuver (svarar på frågan 7) 
 
Tabell 6.2.1: Resultat av datainsamlingen - åtgärdsplan för skydd mot yttre miljö 

Tekniska åtgärder  

Installera konduktivitetsmätning i boarddiket som förses med larm. 

Oljeavskiljare i boarddiket. 

Möjlighet att kunna stänga om/leda om boarddiket vid ett utsläpp.  

En ”panikknapp” på operatörens skärm med olika rubriker på åtgärder som ska användas vid 
utsläpp.  

Kameraövervakning över cisterner utomhus, dels ur säkerhetssynpunkt Samordning av kamera 
över flera cisterner med möjlighet till styrning. Vid snabb nivåförändring bör operatören 
zooma in cisternen för kontroll. 

Invallning av prioriterade cisterner. 
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Möjlighet att täta diken och brunnar vid utsläpp av vätskor med tillgänglighet på sand och jord 
(inte enbart spån) bör finnas överallt inom området. 

Inventering av brandlarm, se till att dessa finns överallt där det krävs.   

Bygga lutning av mark på norra samt södra sidan som samlar upp vätska vid ett läckage eller 
haveri.  

 
Organisatoriska åtgärder  

Uppdaterad och tillgänglig karta samt ritning över området och dess avloppsledningar. Viktigt för 
räddningstjänsten. 

Uppdaterat system på DDH med införda egenkontrollrapporter samt införda externkontroller. 

Rutiner för egenkontroll och externkontroll bör framarbetas samt att säkerställa att alla cisterner och 
kemikalietankar innefattas av en kontroll/besiktning. 

Skyltar för lastning och lossning av kemikalier bör vara på fler språk än svenska. Dessutom tydliga så 
att inga missförstånd sker. 

Krav på språkkunskap bör följas. Svenska eller engelska krav för chaufförer som lastar eller lossar.  

Förbättrat samarbete mellan avdelningarna i miljöfrågor.  

Märkning ska finnas på alla cisterner/behållare med kemikalier eller andra miljöfarliga produkter, bör 
kontinuerligt följas upp vid t.ex. ronderingen.  

Inför orienteringstavlor utomhus på industriområdet. 

Se över och kartlägg kemikalietankar som finns i verksamheten, lokalisering, förvaring samt 
transportfärdvägar genom verksamheten.  

Källa: Sammanställt av författaren genom operatörsmöten, instruktioner miljönödläge, räddningstjänsten, 
intervjuer med anställda samt författarens egna idéer (2006)
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7 Slutsats 
 apitlet presenterar de slutsatser av syftet med examensarbetet som författaren kommit 
fram till i samband med miljöriskerna på företaget, tillgänglighet på katastrofdokument 

samt tillgänglighet på kontrollrapporter.  
 K

 

7.1 Miljörisker  
Trots att Kraftliners verksamhet är mycket stor med ett flertal processer och kemikalier utgör 
skadehändelser för utsläpp till yttre miljö en liten total risk per skadehändelse. Trots detta bör 
en åtanke ägnas åt den totala risken i verksamheten där alla skadehändelser tillsammans spelar 
en roll, sannolikheten att en skadehändelse ska ske blir större ju fler skadehändelser det finns.  

I fall ett utsläpp med giftiga ämnen skulle ske till älven eller havet, kommer vattenorganismer 
att ta skada. Hur stor skada och hur länge ämnet uppehåller sig i vattnet beror på hur stor 
mängd som släppts ut och vilket ämne det rör sig om. För att kunna bedöma 
miljökonsekvensen bör hänsyn tas till hur stort område som blivit förorenat, ifall några tillåtna 
gränsvärden har blivit överskridna eller om någon naturresurs blivit påverkad. T.ex. är lut 
lösligt i vatten, pH- höjande och frätande, detta skulle innebära en svår sanering samt en 
förödande konsekvens för vattenorganismer och fiskar. Fåglar skulle även drabbas, flera 
fågelarter befinner sig vid Boarddiket och Brandvaken året om på grund av det öppna vattnet. 
Ett oljeutsläpp skulle påverka fågellivet svårt, men saneringen skulle bli lättare i och med att 
oljan flyter på vattenytan. Med andra ord är det viktigt att det finns tillgänglig information till 
räddningstjänsten om ämnens egenskaper, det vill säga miljö- och säkerhetsblad. Till exempel 
är det viktigt att veta i fall ämnet är tillräckligt svårlöslig för att fångas upp med länsar, och 
vid en brand är vattenlösligheten viktig att veta för att man ska kunna bedöma risken för 
borttransport via släckvattnet. Genom denna information om ämnet kan räddningsinsatsen 
läggas upp. Dessutom är det viktigt att Kraftliner tillgodoser räddningstjänsten med kartor och 
ritningar för området och dess avlopp. Även tidpunkten för det inträffade utsläppet kan ha stor 
betydelse för risken för skador, sker utsläppet vintertid via Boarddiket kommer utsläppet att 
rinna saktare på grund av att vintertid rinner mindre kylvatten i diket, däremot sommartid 
rymmer diket mycket vatten. Dessutom är brunnar sårbara, av den anledningen att de är 
utformade så att dagvatten skall strömma ner i dem, vid ett utsläpp så kan föroreningen lätt nå 
dessa brunnar. Lokaliseringen av brunnarna på Kraftliner bör kontrolleras så att inte ett 
utsläpp enkelt ska kunna nå dessa. Tidpunkten på dygnet har också betydelse, på natten när 
det vistas mindre folk på området kan det vara svårare att upptäcka ett utsläpp.  

Den nedre delen av Piteälven som innefattar Kraftliners vattenriktning är inte ett skyddat 
känsligt område och vattenmiljön är tämligen artfattig men en förorening i vattnet skulle 
påverka befintligt liv samt kunna ge upphov till personskada för de människor som vistas vid 
vattnet längs älven och havet. Flera stugor och hushåll tar sitt vatten från älven och vid en 
förorening skulle dessa drabbas. Vid ett gasutsläpp skulle gasen sprida sig till närliggande 
fastigheter, vilken riktning utsläppet skulle ta är svårt att säga eftersom utsläppet är beroende 
av vindarna och temperaturen som kan variera, dock bör en varning till allmänheten gå ut för 
att gardera sig med att stänga ventiler och fönster och hålla sig inomhus.  

Av de 29 miljörisker som är framtagna i detta examensarbete är det två stycken (grönlut och 
tjockolja) som hamnat i det röda området i riskmatrisen och bör enligt författaren åtgärdas så 
fort som möjligt med de åtgärder som är möjliga ur teknisk samt ekonomisk synpunkt. De 
största riskerna utgörs av stora cisterner som står oinvallade utomhus och är lokaliserade i 
närhet av en dagvattenbrunn som leder direkt ut i älven. Det är viktigt att uppföljning sker 
efter en tillämpad åtgärd, samt att fortlöpande information och utbildning om miljörisker ges 
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till alla anställda. Övningar på ett miljöutsläpp bör ske för att alla ska veta vad som ska göras 
vid ett nödläge. Övningen bör planeras tillsammans med räddningstjänsten som kommer att 
vara först på plats. 

7.2 Säkerhet- och katastrofdokument 
Företagets säkerhet- och katastrofdokument är inne i en ny fas, där revidering och 
komplettering sker samt att en ny tillgänglighet kommer att vara möjlig för dessa. I dagsläget 
är dessa dokument ostrukturerade och svåra att återfinna vid behov. Intranätet kommer att bli 
uppdaterat med dessa nya och reviderade dokument och platsen kommer att bli betydligt 
lättare att hitta. En slutsats att dra av detta är att en förbättring är på väg, men i fall ett haveri 
av en lutcistern skulle ske idag skulle omständigheterna förmodligen te sig annorlunda på 
grund av de oklarheter som idag finns med katastrofhanteringen. När dessa dokument finns på 
plats så gäller det för företaget att kontinuerligt arbeta samt informera om dessa, hålla i 
utbildningar och övningar för att säkerställa att vid ett utsläpp av en kemikalie vet alla vad 
som ska göras och vilka dokument som kan vara till hjälp.   

7.3 Egenkontroll respektive externkontroll 
Den slutsats som går att dra när det gäller egenkontroll respektive externkontroll på Kraftliner 
idag är att det är besvärligt och tidskrävande att finna dessa dokument. Systemet för att föra in 
kontrollrapporter är under uppdatering och beräknas vara klart inom kort, detta är en 
anledning till att det är svårt att finna dessa kontrollrapporter idag. Dock går det att återfinna 
kontrollrapporter på Inspectas hemsida med inloggning samt i pärmsystem på Kraftliner. En 
slutsats att dra när det gäller besiktningar är att det är viktigt med kontinuerliga kontroller och 
besiktningar av cisterner för skydd mot yttre miljö. Dessutom är det lagstiftat att utföra 
egenkontroll för en A-verksamhet samt att lagstiftning även gäller för extern besiktning. En 
äldre och okontrollerad cistern utgör en större risk än en nykonstruerad och kontrollerad 
cistern. En del besiktningar som ligger under egenkontroll kan hyras bort till extern 
besiktning, detta bör då framgå tydligt samt att det bör framgå att objektet fortfarande tillhör 
egenkontroll. När systemet och rutiner för egenkontroll samt externkontroll är färdigt kommer 
tillgängligheten att vara betydligt bättre.  

Den slutsats som går att dra när det gäller föreskrifter och råd om egenkontroll är att det är 
viktigt att dokumentation finns tillgänglig. Detta står i SFS 1998:901: ” Fortlöpande och 
systematiskt undersöka och bedöma riskerna samt dokumentera resultatet av dessa 
undersökningar”. En slutsats är även att rutinerna kring egenkontroll inte är helt klara och 
även detta framkommer i föreskriften: ”Dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera 
att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick” Dessutom är det viktigt att den 
person som tilldelats ansvaret för egenkontroll innehar rätt kunskap för att utföra detta, samt 
att det är tydligt vem som är ansvarig. Författaren anser att det inte helt klart att alla är 
medvetna om dessa befogenheter på Kraftliner. Detta borde kommuniceras ut i verksamheten. 
Även detta står i föreskriften: ”Finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret 
för egenkontroll” Författaren har förstått att föreskrifter och lagar när det gäller egenkontroll 
samt externkontroll av cisterner är komplexa och inte alltid helt lätta att överblicka. Det är 
många faktorer som spelar in när det gäller kontroll av cisterner. Trots detta borde Kraftliner 
vara uppdaterade och informerade om vilka föreskrifter och lagar som råder trots att Inspecta 
är de som utför de flesta cisternbesiktningar. Att vara uppdaterad innebär att arbetet med 
egenkontroll underlättas.  
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8 Diskussion 
äsaren kan i detta avsnitt följa diskussionen av de metoder och data som använts och 
analyserats. Författaren presenterar vilka begränsningar som finns i undersökningen och 

ger förslag till fortsatt arbete för Kraftliner. 
L 
 

8.1 Metod 
Forskningsmetoden som författaren har använts sig av är en fallstudie, studien har innefattat 
en detaljerad undersökning av vilka risker Kraftliner har som kan leda till ett utsläpp till yttre 
miljö. Studien har varit undersökande i det att författaren har själv tagit reda på information i 
form av intervjuer, granskat tidigare material samt genom egna observationer. Författaren har 
även använt sig av en metod för riskanalys i och med att examensarbetet behandlar en 
miljöriskanalys. Eftersom författaren innehar kunskap inom området riskhantering så har 
arbetet med riskmodellerna fungerat bra. Det blev en kvalitativ undersökning på grund av att 
det saknades relevant data, detta är vanligt i riskhantering och det påverkar inte slutresultatet 
nämnvärt. Relevant data för kvantitativa studier kan ersättas av personer som är experter inom 
sitt område. På Kraftliner har författaren involverat medarbetare inom olika expertområden 
för att kunna tillämpa metoderna i examensarbetet, detta har skett genom intervjuer. För att nå 
en hög validitet försökte författaren att inte ställa riktade frågor. Detta blev ibland svårt när 
vissa inte berättade så mycket. Personerna valdes ut efter rekommendationer från miljöchefen. 
Sedan har intervjuer förts med externa företag och organ för att få svar på frågor som inte gick 
att finna på Kraftliner. En hög validitet har även nåtts på grund av att personal har kunnat 
komma med synpunkter på miljöriskanalysen under arbetets gång. Det granskade material 
som Kraftliner själva hade har varit en bra utgångspunkt för att veta vad som redan har blivit 
granskat när det gäller riskanalys. Författaren har kommit fram till att de analyser som redan 
är gjorda är avsedda för normal produktion, och detta examensarbete inriktar sig på en analys 
vid onormala produktionsförhållanden, oväntade händelser som kan leda till ett utsläpp till 
yttre miljö. Genom att granska lagar och förordningar kan författaren reda ut vad som gäller 
vid besiktningar av cisterner samt vilka lagar som gäller vid utsläpp till yttre miljö. Lagdelen 
är komplicerad, och det finns många olika förordningar och lagar att läsa som har med denna 
miljöriskanalys att göra. För att kunna överskåda området som miljöriskanalysen gäller har 
både rundvandringar för egen observation skett, samt att kartor och ritningar har granskats.  

8.2 Begränsningar  
Problem som har uppstått i examensarbetet har bland annat varit att tillhandahålla en 
uppdaterad sammanställning av cisternernas platsnummer, detta löste sig dock genom att 
samordna mellan olika avdelningar och på så sätt uppdatera platsnumreringen. Vidare har 
besiktningsmaterial varit svårt att få tag på till en början, till stor del på grund av att systemet 
för dessa kontrollrapporter är under uppbyggnad. Ett problem som är vanligt vid riskanalyser 
är att vara säker på ifall sannolikheten och konsekvensen rimligt kan stämma. Detta är svårt 
att veta på grund av att skadehändelser i den framtagna miljöriskanalysen inte sker ofta och en 
grov uppskattning har fått tas till.  

8.3 Fortsatt arbete 
- Kraftliner bör fortsätta att bedriva arbetet med riskhantering, att systematiskt arbeta med 

risker gör att säkerheten för yttre miljö blir betydligt bättre i verksamheten. Dessutom 
tryggas operatörer när de har kännedom om rutinerna vid ett miljöutsläpp. Sedan är det 
viktigt att uppföljning sker efter en upprättad åtgärd, detta för att kontrollera att åtgärden 
verkligen fungerar.  
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- Kommunikation och information om miljörisker är någonting som bör bedrivas 

systematiskt, alla anställda bör vara uppdaterade om säkerhets- och katastrofdokumenten 
samt känna ett engagemang för miljöfrågor. Detta är någonting som ofta ses svårt på flera 
företag, att få människor som inte egentligen arbetar med miljöfrågor att känna ett 
engagemang, men först då kan förståelsen för hur viktigt det är med åtgärder och övningar 
tas in ordentligt. Att bedriva övningar på miljöutsläpp är att ta ett stort steg från det 
skrivna på pappret till verkligheten, detta kan vara det avgörande i ett verkligt scenario 
med ett utsläpp till yttre miljö.  

 
- Kraftliner bör arbeta med de åtgärder som ges på förslag i kapitel 6. En grupp bör 

sammanställa de åtgärder som är viktigast och arbeta utifrån en prioriteringslista, denna 
bör uppdateras allt eftersom nya idéer och teknik framkommer, i denna grupp bör även 
räddningstjänsten, eventuellt försäkringsbolag samt eventuellt en extern konsult vara med. 

 
- Systemet på intranätet bör inom kort vara färdiguppdaterat så att egenkontrollrapporter 

och externa kontrollrapporter kan börja läggas in igen. Det är viktigt att följa upp detta 
system för bland annat skydd mot yttre miljö, se till att hålla systemet uppdaterat och följa 
rutiner för egenkontroll och externkontroll, vidare bör extra kontroller utföras vid behov.
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BILAGA 1 

Bilaga 1: Grovanalys 
Skadehändelser Orsak Konsekvens Befintligt skydd K S R Rekommendation
1. Haveri 
vitlutcistern 
(3189 m3) 
 
Nr:  
08136 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning vid kontroll 

Lossning vart 3:e år 
för försäljning 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Mycket stort utsläpp 
till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 
ev. ta sig till 
bioreningen, drabba 
Vargödraget 

Akuttoxiskt, pH - 
höjande, löslig i 
vatten, ej nedbrytbar  

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Tiden på dygnet kan 
påverka skadan pga. 
nattetid färre folk på 
området som kan 
upptäcka haveriet 

Låginvallad för spill 

Spån finns att hämta 
på södra sidan 
fabriken för täckning 
av dagvattendiket så 
att utsläppet ej når 
älven 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

5 2 10 Högre invallning 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Videoövervakning 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

2. Haveri 
blandlut 
cisterner (1508 
m3, 1508 m3) 

 
Nr:  
05924 
05926 
 
  

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning vid kontroll 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 
ev. ta sig till 
bioreningen, drabba 
Vargödraget 

Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 
vatten, delvis 
nedbrytbar då den 
innehåller organiskt 
material som kommer 
att förbruka syre, kan 
medföra syrebrist på 
älvbotten 

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Tiden på dygnet 

Låginvallad för spill 

Spån finns att hämta 
på södra sidan 
fabriken för täckning 
av dagvattendiket så 
att utsläppet ej når 
älven 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn)  

 

4 2 8 Högre invallning 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

3. Haveri 
mellanlut 
cisterner (730 
m3 * 3 stycken) 
 
Nr:  

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning 

Byte/Påfyllning 

Brist i eller saknar 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven. Utsläpp till 
dagvattenbrunn som 
leder direkt ut i älven 
via Boarddiket 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 

Låginvallad för spill 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge. 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 

3 2 6 Högre invallning 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
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Skadehändelser Orsak Konsekvens Befintligt skydd K S R Rekommendation
05931 
05932 
05933 

 

 

 

kunskap vid hantering ev. ta sig till 
bioreningen, drabba 
Vargödraget 

Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 
vatten, delvis 
nedbrytbar 

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Tiden på dygnet 

processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

 

miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

4. Haveri 
mellantjocklut 
(279 m3, 278 m3) 

 

Nr: 
05946 
05948 
 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning 

Byte/Påfyllning 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

. 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 
ev. ta sig till 
bioreningen, drabba 
Vargödraget 

Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 
vatten, delvis 
nedbrytbar 

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Stor syreförbrukning 
orsakas vid utsläpp i 
vattenrecipienter 

Tiden på dygnet 

Ingen invallning 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

4 2 8 

 

Valla in cisternerna  

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

 Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

 Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

 

 

5. Haveri 
uppsamlingscis
tern (750 m3* 2 
stycken) 
 
Nr: 
05961 
05963 
 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning 

Byte/Påfyllning 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven. Utsläpp till 
dagvattenbrunn som 
leder direkt ut i älven 
via Boarddiket 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 
ev. ta sig till 
bioreningen, drabba 
Vargödraget 

Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 

Låginvallad för spill 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 

4 2 8 Högre invallning 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
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Skadehändelser Orsak Konsekvens Befintligt skydd K S R Rekommendation
vatten, delvis 
nedbrytbar 

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Tiden på dygnet kan 
påverka skadan pga. 
nattetid färre folk på 
området som kan 
upptäcka haveriet 

cisternen 

 

 

samt varning om det 
saknas 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

6. Haveri 
såpacistern 
(1500 m3 x 3 st) 
 
Nr: 
05921 
05922 
05923 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning vid kontroll 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 
ev. ta sig till 
bioreningen, drabba 
Vargödraget 

Skador på miljö och 
vattenorganismer, 
syret tar slut 

Tiden på dygnet kan 
påverka skadan pga. 
nattetid färre folk på 
området som kan 
upptäcka haveriet  

Låginvallad för spill 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

3 3 9 Högre invallning 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

 

 

7. Haveri 
tvättlut 
cisterner (353 
m3, 527 m3) 
 
Nr: 
04218 
04215 
(dubbel cist.) 
04490 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning vid kontroll 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

04215 ingen 
dokumenterad 
kontroll sedan ny 10 
år sedan  

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 
ev. ta sig till 
bioreningen 

Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 
vatten, ej nedbrytbar  

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Tiden på dygnet kan 
påverka skadan pga. 
nattetid färre folk på 
området som kan 

Den mindre 
låginvallad för spill 

Den större 
totalinvallad 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 

2 2 4 Högre invallning för 
den mindre 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
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upptäcka haveriet täckning 

  

att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

8. Haveri 
Råtallolja- 
cistern (830 m3) 

 
Nr: 
05753 

Explosion 

Ouppmärksam vid 
lossning. 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning vid kontroll 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven. Ev. in till 
källargropen och 
vidare till 
avloppsreningen  

Ej löslig i vatten, 
lättnedbrytbar. 
syreförbrukande 

Består bl.a. av 
fettsyror, hartssyror 

Giftig för fisk 

Tiden på dygnet kan 
påverka skadan pga. 
nattetid färre folk på 
området som kan 
upptäcka haveriet 

Låginvallad för spill 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

3 2 6 Högre invallning 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Sätt upp 
varningsskyltar 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 
Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 
Videoövervakning 
Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 
Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 
Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

9. Haveri av 
orenat 
kondensat- 
cistern (195 m3) 

 

Nr: 
05861 

Explosion 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning vid kontroll 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven. Utsläpp till 
dagvattenbrunn som 
leder direkt ut i älven 
via Boarddiket 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 
ev. ta sig till 
bioreningen, drabba 
Vargödraget 

Giftigt för 
vattenlevande 
organismer och kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter 

Tiden på dygnet kan 
påverka skadan pga. 
nattetid färre folk på 
området som kan 
upptäcka haveriet 

Låginvallad för spill 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

 

3 2 6 Högre invallning 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern
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10. Haveri 
råterpentin- 
cistern (100 m3) 

 
Nr: 
03565 

Sprickor/korrosion 

Sabotage 

Tömning vid kontroll 

Byte/Påfyllning 

Ouppmärksam vid 
lossning. 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven 

Rinner även in i 
fabriken och 
processavlopp, kan 
ev. ta sig till 
bioreningen, drabba 
Vargödraget 

Består av olika 
monoterpener, 
svårlöslig i vatten, låg 
rörlighet i mark 

Giftigt för 
vattenlevande 
organismer och kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter 

Mycket brandfarlig. 
Kan bilda explosiv 
blandning med luft  

Totalinvallad 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

2 2 4 Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Varningsskylt för 
mycket brandfarlig 

Ange instruktioner i 
miljönödläge för 
behandling av utsläpp 
av terpentin 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Videoövervakning 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

11. Haveri 
takcisterner 
linje 1 kokare 
(flashlut, 1 
droppavskiljare, 
1 terpentin 
dekantör 30 m3 
nr: 03563) 

Explosion 

Sprickor/korrosion 

Sabotage 

Tömning vid kontroll 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp rinner ner i 
takbrunn genom ett 
stuprör ner i 
markledning ut till 
dagvattendike, förbi 
oljeavskiljare och 
vidare ut i älven 
(brandvaken) 

Volymerna varierar, 
strömmar 
kontinuerligt ut i 
behållarna. Vid haveri 
= fortsatt utströmning

Akuttoxisk, innehåller 
lättflyktiga organiska 
ämnen såsom 
metanol, terpentin  

Giftigt för 
vattenlevande 
organismer och kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

3 2 6 Invallning 

Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern
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12. Haveri 
svavelsyra- 
cisterner (22,5 
m3 * 2 stycken 
Sulfatdelen)  
 
(30 m3 x 2 st 
utomhus 
pappersbruk) 
Nr: 
05721 
05722 
51720 

Sprickor/korrosion 

Ouppmärksam vid 
lossning. 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Reparation 

Tömning vid kontroll 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven 

Ger sänkt pH 

Löslig i vatten 

Skadligt för 
vattenorganismer. 
Kan orsaka död eller 
förgiftning av fisk. 
Kan ge frätskador hos 
landlevande däggdjur 

 

Totalinvallade, klarar 
att 1 st totalhavererar 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av syror 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

Överfyllnadsskydd 
vid extern påfyllning 
av tankbil 

 

2 2 4 Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Larm vid snabb nivå-
förändring 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

 

 

 

13. Haveri 
ammoniak 
cistern (55 m3) 

 
Nr: 
07661 

Explosion 

Ouppmärksam vid 
lossning 

Sprickor/korrosion 

Ouppmärksam vid 
lossning av kemikalier 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Brist i eller saknas 
utbildning 

Tömning vid kontroll 

 

Utsläpp till 
dagvattenavlopp via 
Boarddiket - älven. 
(Ev. till dagv.avlopp 
till processavlopp och 
vidare till bioreningen 
som tar skada) 

Mycket giftig för 
vattenorganismer och 
djur 

Merparten avdunstar 
till atmosfären  

Löslig i vatten 

pH höjande. Bildar 
giftig gas, spridning 
av utspädd form till 
närboende 

 

Dubbelmantrad, hög 
spillinvallning 
Tillgänglighet på spån
och brunnslock för 
täckning av 
dagvattenavlopp, så 
att utsläppet ej når älv 
eller biorening 
Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 
Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 
Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 
Överfyllnadsskydd 
vid extern påfyllning 
av tankbil 
Förslag finns på ett 
speciall sytt kapell för 
täckning av gas över 
invallningen 

4 1 4 Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Upprätta instruktioner 
vid miljönödläge för 
ammoniak 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Larma närboende  

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern
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14. Haveri  
väteperoxid 
cistern (113 m3) 
 
Nr: 
04761 

Ouppmärksam vid 
lossning 

Brand 

Explosion 

Reparation 

Trasiga ledningsrör 

Tömning vid kontroll 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

 

Utsläpp till mark och 
dagvattendike, leds ut 
i älven 

Giftig för 
vattenorganismer, kan 
orsaka död eller 
förgiftning av dessa. 
Kan ge frätskador hos 
landlevande däggdjur 

I vatten påskyndas 
sönderdelningen av 
solljus och värme. 
Mikroorganismer 
påskyndar 
nedbrytningen 

Löslig i vatten.  

Totalinvallad 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
väteperoxid 

Spån finns att hämta 
på södra sidan för 
täckning 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

Överfyllnadsskydd 
vid extern påfyllning 
av tankbil 

4 1 4 Tillgänglighet på spån 
samt sand eller jord på 
norra sidan 
Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 
Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 
Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 
Videoövervakning 
Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 
 Larm vid haveri 
Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

15. Lututsläpp 
massatorn 
(2500 m3, x 2 
stycken) 
 
C14 nr: 051130 
C15 nr: 051240 
 
(1 cistern 
används åt 
gången) 
 
 

Start av driften 

Glömska 

Stress  

Trötthet 

Drog/alkoholpåverkad 

Saknar kunskap 

Brister i planering 

Byte/Påfyllning 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Stor mängd lut släpps 
ut (fylls med 2000 
kubik) 
Mänskligt 
felhandlande vid 
buffring av lut i tom 
massatorn, till 
processavlopp, slå ut 
biorening, drabba 
Vargödraget 
Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 
vatten, delvis 
nedbrytbar då den 
innehåller organiskt 
material som kommer 
att förbruka syre, kan 
medföra syrebrist på 
älvbotten 
Skador på miljö och 
vattenorganismer 
Tid på dygnet 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

3 3 9 Sätta upp temporära 
varningsskyltar när 
massatornern fylls med 
lut 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Utbildning/kunskap 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

16. Haveri 
grönlutcistern  
(2930 m3) 
Nr: 
08116 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av fordon 

Sabotage 

Tömning vid kontroll. 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp till 
dagvattenavlopp 
direkt till Boarddiket 
och ut i älven. Vid 
stort utsläpp även 
dagvattenavlopp via 
processavlopp till 
bioreningen och till 
Vargödraget som kan 
ta skada 

Akuttoxiskt, pH 

Ej invallad, enbart 
påkörningsskydd i 
form av ett staket 

Tillgänglighet på spån 
för täckning av 
dagvattenavlopp, så 
att utsläppet ej når älv 
eller biorening 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge 

5 3 15 Invallning 

Leda om avloppsbrunn 

Installera oljeavskiljare 
i dagvattenbrunnen 

Möjlighet att kunna 
”stänga” Boarddiket 
vid utsläpp 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
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höjande, löslig i 
vatten, ej nedbrytbar  

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Tid på dygnet 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

katastrofdokumenten 
Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 
Videoövervakning 
Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 
Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 
Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern
 

17. Haveri 
svaglutklarnar
e cistern (650 
m3) 
 
Nr: 
08142 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

Tömning vid kontroll. 

Byte/Påfyllning 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp till 
dagvattenavlopp 
direkt till Boarddiket 
och ut i älven 

Vid stort utsläpp även 
dagvattenavlopp via 
processavlopp till 
bioreningen och  till 
Vargödraget som kan 
ta skada 

Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 
vatten, ej nedbrytbar  

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Tid på dygnet  

Ej invallad, står dock 
på ett 
betongfundament  

Tillgänglighet på spån 
och brunnslock för 
täckning av 
dagvattenavlopp, så 
att utsläppet ej når älv 
eller biorening 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

 

5 2 10 Valla in 
Leda om avloppsbrunn 
Installera oljeavskiljare 
i dagvattenbrunnen 
Möjlighet att kunna 
”stänga” Boarddiket 
vid utsläpp 
Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 
Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 
Videoövervakning 
Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 
Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 
Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

18. Haveri 
natronlutcister
n (215 m3) 

 
Nr: 
033608 

Sprickor/korrosion 

Sabotage 

Tömning vid kontroll. 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp till 
dagvattenavlopp via 
processavlopp, och till 
bioreningen och 
Vargödraget som kan 
ta skada 

Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 
vatten, ej nedbrytbar  

Skador på miljö och 
vattenorganismer 

Totalinvallad 
Tillgänglighet på spån 
och brunnslock för 
täckning av 
processavlopp, så att 
utsläppet ej når 
biorening 
Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 
Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 

3 1 3 Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 
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Tid på dygnet processavsnittet 1 

ggr/skift (3 skift per 
dygn) 
Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 
Överfyllnadsskydd 
vid extern påfyllning 
av tankbil 
 

Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

 

 

 

 

 

 

 

19. Haveri 
tjockoljecistern 
(700 m3) 

 
Nr:  
025001 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av fordon 

Sabotage 

Explosion 

Ombyggnader eller 
reparationer 

Tömning vid kontroll 

Ouppmärksam vid 
lossning. 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

 

Utsläpp till 
dagvattenavlopp via 
Boarddiket, går direkt 
ut i älven 

Skador på miljö och 
fågelliv 

Tid på dygnet  

Akuttoxiskt, pH 
höjande, löslig i 
vatten, ej nedbrytbar  

 

Påkörningsstaket 

Tillgänglighet på spån 
samt brunslock för 
täckning av 
dagvattenavlopp 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av tjockolja 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

Överfyllnadsskydd 
vid extern påfyllning 
av tankbil 

 

5 3 15 Invallning 
Flytta/leda om 
avloppsbrunn eller 
cistern 
Installera oljeavskiljare 
i dagvattenbrunnen 
Möjlighet att kunna 
”stänga” Boarddiket 
vid utsläpp 
Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 
Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 
Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 
Videoövervakning 
Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 
Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i cistern

20. Haveri 
äldre 
lättoljecistern 
(60 m3) 

 
Nr: 
25010 
 
 

Sprickor/korrosion 

Sabotage 

Explosion 

Brand 

Ombyggnader eller 
reparationer 

Tömning vid kontroll. 

Ouppmärksam vid 
lossning 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

Utsläpp till 
dagvattenavlopp via 
Boarddiket, går direkt 
ut i älven 

Skador på miljö 
fågelliv 

Tid på dygnet 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
lättolja 

Tillgänglighet på spån 
samt brunslock för 
täckning av 
dagvattenavlopp 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 

4 2 8 Skyltning med innehåll
samt varning om det 
saknas 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Tas ur drift våren 2007, 
ny lättoljecistern är 
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 i datasystemet för 

cisternen 

Larm vid snabb 
nivåförändring finns 
Överfyllnadsskydd 
vid extern påfyllning 
av tankbil 

bygd och totalinvallad 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

 

21. Haveri ny 
lättoljecistern  
(600 m3)

 
Nr: 25017 

Sprickor/korrosion 

Sabotage 

Explosion 

Brand 

Ombyggnader eller 
reparationer 

Tömning vid kontroll 

Ouppmärksam vid 
lossning. 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

 

Utsläpp till 
dagvattenavlopp via 
processavlopp, och till 
bioreningen och 
Vargödraget som kan 
ta skada 

Skador på miljö 
fågelliv 

Tid på dygnet 

Totalinvallad 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
lättolja 

Tillgänglighet på spån 
samt brunslock för 
täckning av 
dagvattenavlopp  

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Hög- och låg nivålarm 
i datasystemet för 
cisternen 

Överfyllnadsskydd 
vid extern påfyllning 
av tankbil 

4 1 4 Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Videoövervakning 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

22. Haveri 
spilloljecistern 
(20 m3) 

 
Nr: 
06995,5 

Sprickor/korrosion 

Sabotage 

Brand 

Trasiga ledningsrör 

Ouppmärksam vid 
lossning 

Brist i eller saknar 
kunskap vid hantering 

 

Utsläpp till 
dagvattenavlopp via 
Boarddiket, går direkt 
ut i älven 

Skador på miljö och 
fågelliv 

Tid på dygnet 

 Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Tillgänglighet på spån 
samt brunslock för 
täckning av 
dagvattenavlopp. 

 

 

 

 

4 3 12 Invallning 
Leda om dagvatten 
avloppet till 
processavlopp i stället 
Möjlighet att kunna 
”stänga” Boarddiket 
vid utsläpp 
Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas 
Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 
Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 
Videoövervakning 
Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 
Införa Hög- och låg 
nivålarm i datasystemet 
för cisternen 
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23. Haveri av 
starkgas-
system  

Fel på mätutrustning 

Stopp i driften 

Start av driften 

Driftstörningar i 
ugnen 

Stort utsläpp av 
okoncentrerade 
starkgaser och vätska 

Stort svavelutsläpp 

Risk för förgiftning 

Kraftig luktstörning 
av Metanol, och 
orenat kondensat 

Anläggningar nära 
Kappa i farozon 

 

 

 

Gasuppsamlingssyste
m 

Stängning av 
verksamhetens 
ventilation 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Instruktioner för 
gasutsläpp finns i 
miljönödläge 

 

4 2 8 Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Varna och informera 
allmänheten och 
närboende att stänga 
ventilation 

Larm vid utsläpp 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

 

24. Trafik -
olycka med 
fordon 
innehållande 
brandfarliga 
kemikalier/milj
öfarliga ämnen, 
inom 
industriområdet 

Saknas skyltning 

Saknas 
orienteringstavla vid 
infart på området 

Klimat/årstid 

Oklara 
arbetsinstruktioner 

Stress 

Trötthet 

 

Utsläpp av 
brandfarliga 
kemikalier och/eller 
miljöfarliga ämnen  

Utsläpp till 
dagvattenbrunnar som 
leder till 
processavlopp till 
bioreningen som kan 
ta skada, drabba 
Vargödraget 

Eller till 
dagvattenbrunnar, till 
Boarddike ut i älven  

Skada på mark och 
vatten, 
vattenorganismer och 
djur 

Tillgänglighet på spån 
samt brunslock för 
täckning av 
dagvattenavlopp 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge vid 
utsläpp 

Finns rutiner för 
transport av 
kemikalier inom 
området  

Sandning av området 

 

3 3 9 Inför varningsskyltar 
på området, både på 
engelska och svenska. 
Eventuellt annat språk 

Inför orienteringstavla 
vid infart på området 

Inför vägmarkeringar 
på området 

Ge klara 
arbetsinstruktioner 

Videoövervakning 

Klara instruktioner vid 
rapportering av olycka 

Upplys om vikten att 
arbeta säkert även ute 
på området, upplysning 
om miljörisker 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhets- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

25. Haveri 
bioreningsbass
änger (23 000 
m3, 10 000 m3) 

 

Sprickor/korrosion 

Påkörning av större 
fordon 

Sabotage 

 

Svallvåg av 
avloppsvatten till 
älven, ökad 
syreförbrukning och 
ökad belastning av 
susp. i älven 

 

 

 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

Kameraövervakning 

Säkerhetsöverlöp 

 

 

2 1 2 Ta fram instruktioner 
för ett haveri 

Kontinuerlig 
egenkontroll 

Skyltning med innehåll 
samt varning om det 
saknas. 

Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 
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Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 

26. Haveri 
biocidtank 
(Fennosan) 
inomhus (1 m3) 

 
Saknar 
platsnummer. 

Påkörning av truck 
eller annat fordon 
inomhus 

Sabotage 

Ouppmärksam vid 
byte/påfyllning. 

Läckande slangar 

Trasiga ledningsrör 

Tank för påfyllning 
kan stå en vecka 
bredvid mitt ovanför 
processavloppet, 
oinvallad 

 

Processavlopp, 
störning bioreningen 
med ökat fiberutsläpp 
som följd.– kan leda 
till rättslig process 

Dödar 
mikroorganismer, är 
ett 
bekämpningsmedel, 
räcker med små 
mängder 

Totalinvallad 

Hantering sker av 
Kemira 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor, 
och utsläpp till 
processavlopp  

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

 

3 3 9 Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 
Övning bör utföras 
Videoövervakning 
Vid byte bör ej den nya 
tanken stå oskyddad 
över avloppet. Bör 
bytas direkt eller så 
invallad 
Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av 
denna rondering 
Införa nivålarm i 
datasystemet för snabb 
nivåförändring i tanken
Alla bör ha kännedom 
om Fennosan och dess 
verkan 

27. Utsläpp av 
släckvatten  
 

Släckning av brand 

Brist i eller saknas 
utbildning 

Oklara, motstridiga 
eller saknade 
arbetsinstruktioner 

Saknar kunskap 

Övning för utsläpp till 
yttre miljö 
förekommer sällan 
eller aldrig. Brister i 
planering 

Rinner ner i 
processavlopp eller 
dagvattenavlopp. Kan 
komma ut i 
bioreningen eller 
älven 

Olika typer av 
kemikalier som kan 
vara skadligt för 
vattenlevande 
organismer och miljön

Tillgänglighet av 
täcklock för brunn, 
presseningar och spån 
för invallning 

Utlägg av länsar i älv 

Finns instruktioner 
vid miljönödläge för 
utsläpp av vätskor 

  

2 3 6 Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Tillgänglighet av sand 
för täckning 

 

 

 

 

 

28. Läckage av 
rörledningar, 
ventiler 
innehållande 
kemikalier eller 
oljor.  
 

Frysning 

Explosion 

Brand 

Sabotage 

Sprickor/korrosion 

Ombyggnader eller 
reparationer 

Fel på mätutrustning 

Rinner ner i 
processavlopp ut till 
bioreningen, kan ta 
skada, drabba 
Vargödraget, rättslig 
process 

Beroende på vart 
ledningarna går 
(inomhus eller 
utomhus, på taken) 
kan vätska rinna ner i 

Tillgänglighet av 
täcklock för brunnar 
och spån för 
invallning 

Rutiner för rondering 
av operatör utförs på 
processavsnittet 1 
ggr/skift (3 skift per 
dygn) 

 

2 4 8 Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

Tydliga instruktioner 
för vad som gäller vid 
läckage av rörledningar

Kontinuerliga 
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dagvattenavlopp och 
ut i vattenrecipient 

Olika typer av 
kemikalier som kan 
vara skadligt för 
vattenlevande 
organismer och miljön

Ett rörläckage kan vid 
snabbupptäckt betyda 
utsläpp av mindre 
mängder, vid ej 
upptäckt kan större 
mängder gå ut 

 kontroller/besiktningar 
av rörledningar 

Se till att rutiner för 
rondering följs, samt 
att alla förstår vikten av
denna rondering 

 

 

29. Haveri av 
avloppstuben 
till recipienten 
Vargödraget 
(14 km) 

Sabotage 

Sprickor/korrosion 

Grävarbeten 

Utsläpp av renat 
avloppsvatten i Piteå 
stad. Rinna ut på 
vägar, orsaka 
trafikstopp pga. 
mycket vatten på 
vägarna 

 

Egenkontroll av 
avloppstuben 2 gång 
per år 

 

 

 

1 2 2 Alla bör ha kännedom 
om säkerhet- och 
katastrofdokumenten 

Övning på ett 
miljöutsläpp bör 
utföras 

 

 
 Sannolikhet (S) 

1 < 1 gång per 1000 år 
2  1 gång per 100 - 1000 år 
3  1 gång per 10 - 100 år 
4  1 gång per 1-10 år 
5 Mer än 1 gång per år

Konsekvenser (K) 
1 Små 
2 Lindriga 
3 Medelstora 
4 Stora 
5 Förödande
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Bilaga 2: Översiktsbild miljöriskanalys norra fabrikssidan 
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BILAGA 3 

Bilaga 3: Översiktsbild miljöriskanalys södra fabrikssidan  
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BILAGA 4 

Bilaga 4: Utsläpp i dagvattenavlopp via Boarddiket 
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BILAGA 5 

Bilaga 5: Utsläpp norra sidan i dagvattenavlopp via Degeränget 
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BILAGA 6 

Bilaga 6: Utsläpp norra sidan i kylvattenavlopp via Brandvaken 
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