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Abstract 
 
The purpose of this study was to make an inventory of the possibility to close down the 
ventilation when the alarm signal Important notice to the public is issued for all activities in 
the municipality of Skellefteå. The inventory was made by means of a survey sent to a 
significant amount of the municipality activities such as; kindergartens, schools, nursing 
homes, baths and libraries. The result revealed that knowledge about the alarm signal 
Important notice to the public was low. Some suggestions on how to improve the safety, in 
the event of an accident, are also put forward. One of these is to increase the knowledge about 
how to close down the ventilation. In the report, there are also short descriptions of ventilation 
and gas diffusion.   
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Sammanfattning 
 
Syftet med den här studien var att inventera möjligheterna för kommunala verksamheter inom 
Skellefteå kommun att stänga av ventilationen vid varningssignalen Viktigt Meddelande till 
Allmänheten. Inventeringen skedde med hjälp av enkäter som sändes till ett stort antal 
kommunala verksamheter såsom; förskolor, skolor, äldreboenden, badhus och bibliotek. 
Resultatet visade att kunskap om alarmsignalen Viktigt meddelande till allmänheten var låg. 
Några förslag på hur säkerheten kan förbättras, ifall en olycka inträffar, är givna i rapporten. 
Ett av förslagen som framkommer är att öka kunskapen om hur ventilationen stängs av. I 
rapporten ges därtill beskrivningar av ventilation och gasspridning.
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Förord 
 
Ett stort tack till kommunledningskontoret på Skellefteå kommun för all hjälp. Särskilt 
hjälpsam har säkerhetssamordnare Erik Nordlund varit med de lärorika diskussioner som han 
fört med mig och den vägledning han gett. Jag skulle även vilja tacka min handledare Mats 
Danielsson, universitetsadjunkt vid Luleå Tekniska Universitet, för hans mycket givande 
synpunkter. Även Joakim Bergman ska ha ett tack för opponeringen.  
 
Vidare vill jag tacka följande personer som varit inblandade under arbetets gång och gett 
åsikter eller på annat sätt bidragit; 
Christer Löfstedt - enhetschef för område Norr på driftavdelningen vid Skellefteå kommun. 
Jan Nilsson - VVS-inspektör för Skellefteå Kommun 
Mattias Hagelin - brandingenjör vid räddningstjänsten i Skellefteå  
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1. Inledning 
 
Skellefteå kommun har en yta på 10032 km2 och cirka 71641  invånare enligt Statistiska 
Centralbyråns befolkningsstatistik från 31 december 2010. Ungefär hälften av invånarna bor i 
centrala Skellefteå. Den näst största orten är Ursviken följt av Skelleftehamn, Bureå och 
Kåge. Huvudvägar i kommunen är E4an och Riksväg 95. Den största arbetsgivaren är 
kommunen följt av Västerbottens läns landsting, Boliden AB, Martinson Group AB och 
SkellefteåKraft AB.  
 
Kommunens riskkällor är bland annat smältverket Rönnskärsverken i Skelleftehamn, Almer 
Oil & Chemical Storages oljedepå vid Oljehamnen i Skelleftehamn, Boliden Mineral AB:s 
anrikningsverk i Boliden och tillverkningsindustrin Wipro beläget på Hedensbyn i Skellefteå. 
Även tung transport på kommunens vägar och järnvägar bör ses som riskkällor.  
 
Rapporten syftar till att kartlägga Skellefteå kommuns möjligheter att åstadkomma en 
ventilationsavstängning inom samtliga verksamheter vid Viktigt Meddelande till 
Allmänheten. Med verksamhet i detta sammanhang avses en av kommunen organiserad enhet 
vars uppgift är att utföra tjänster eller på annat sätt leverera något till allmänheten eller 
utpekade grupper. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap(MSB) skriver på sin 
hemsida att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är;  
”ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i 
viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.” 
 
En självklar avgränsning är att rapporten endast omfattar kommunala verksamheter eftersom 
privatpersoner och privata arbetsgivare har ett eget ansvar gällande ventilationsavstängning.  
Undantag från detta har dock gjorts när det gäller privata förskolor eftersom det är av intresse 
att se om svaren skiljer sig beroende på om verksamheten är kommunal eller privat. Dessutom 
tar verksamheten hand om barn som är en särskilt utsatt grupp eftersom de måste förlita sig 
helt på andra. Vidare begränsas arbetat genom att inte ta upp problematiken som rör hur 
Viktigt meddelande till allmänheten skall kunna nå fram till berörda.  
 
Arbetet har utförts åt Skellefteå Kommun i samband med en informationskampanj hösten 
2010 för att öka medvetenheten om Viktigt Meddelande till Allmänheten.  
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1.1 Riskanalys 
 
Under ledning av Mattias Hagelin och Magnus Lilja vid Räddningstjänsten i Skellefteå 
genomfördes under vecka 24 (12:e till 18:e juni) 2006 en trafikräkning av farligt 
godstransporter i Skellefteå. Deras rapport Trafikräkning av farligt godstransporter i 
Skellefteå(Hagelin & Lilja 2006) visar vilken mängd och frekvens av farligt gods som 
transporteras på de största genomfartsvägarna och knutpunkterna i Skellefteå. Även om det 
inte går att se resultatet som någon sammanställning av den totala transporten med farligt 
gods inom Skellefteå, eftersom observationer endast genomfördes på fyra platser, går det ändå 
att dra preliminära slutsatser. Av rapporten kan utläsas att det vanligast förekommande ämnet 
är bensin tillsammans med styckgods. En nästan lika stor del som bensin utgörs av svavelsyra. 
Även om det framgår att andelen toxiska kondenserade gaser är begränsad innebär mängden 
bensin som transporteras att en tankbilsbrand kan uppstå efter vägen och därmed sprida 
kraftig brandrök. Det går inte heller att bortse ifrån att det trots allt sker en viss transport av 
farliga gaser som kan orsaka stor skada vid ett eventuellt utsläpp.  
  
Från Rönnskärsverken transporteras svaveldioxid. Ett utsläpp av svaveldioxid skulle utgöra 
fara för människor. Även av den anledningen är det viktigt att eventuell ventilation kan 
stängas av vid utsläpp. 
 
I samtal med Christer Löfstedt, enhetschef för område Norr (Centrum, Nordanå, Kaplan, 
Brännan, Sjungande dalen, Kåge, Byske, Boliden, Jörn) på driftavdelningen framkom 
följande; 
 
- Ungefär 10 minuter skulle det ta att slå av ventilationen för Stadshuset och byggnaden 
hjorten. 7 aggregat måste stängas av. Samtliga stängs av med driftdator. 
 
- Inom 30 minuter skulle samtliga aggregat i centrala Skellefteå stängts av. Till följd av att det 
förekommer tre olika system/leverantörer försvåras avstängningen eftersom dessa fungerar på 
olika sätt.  
 
- Med manuell avstängning går det att med hjälp av strömbrytaren slå av alla anläggningar  
 
- I centrala Skellefteå finns 13 fastighetstekniker och 3 drifttekniker som kan genomföra en 
ventilationsavstängning via dator. 
 
- Nattjouren arbetar mellan 16.00-07.00 och under helgerna. Totalt 18 personer, 6 för norra 
området, 6 för södra och 6 för vattenanläggningar. 
 
- Alla större och nyare ventilationssytem har branddetektorer. Vissa har även detektor som 
känner av koldioxidhalten.  
 
- Det skulle vara möjligt att sammankoppla alla ventilationssystem och göra så att allting slås 
av samtidigt via driftdator. Troligare och smartare vore dock att sammankoppla alla 
ventilationssystem i befintlig områdesindelning.  
 
- Driftdatorn är även sammankopplad till vissa större verksamheter utanför staden.  
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1.1.2 Händelseträd med gasutsläpp som initierande händelse 
 
I Figur 1 visas tänkbara händelseförlopp vid ett gasutsläpp. Som kan avläsas ur figuren är det 
främst brist på åtgärder som leder till att människor utsätts för höga gaskoncentrationer.  I 
samtliga sluthändelser förutom den översta leder händelseförloppet till farliga 
gaskoncentrationer inomhus och utomhus. Med farliga gaskoncentrationer menas här en 
gaskoncentration som är hälsovådlig.  
 
 

 
Figur 1 Händelseträd med gasutsläpp som initierande händelse. 
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1.2 Viktigt meddelande till allmänheten 
 
VMA är ett hjälpmedel i samband med olyckor och risk för olyckor. Främst är det 
räddningstjänst och polis som använder sig av systemet. Det finns två nivåer på meddelandet: 
Varning och information. Varningsmeddelandet ljuder när det är omedelbar risk för skada på 
liv, hälsa, egendom eller i miljön. Informationsmeddelandet sänds när det inte föreligger ett 
omedelbart krav på att förebygga eller begränsa skador.  
 
Systemet testas fyra gånger om året den första måndagen i mars, juni, september och 
december med hjälp utav de utomhusaggregat som finns i de flesta städer och tätorter. Om 
larmet går vid annan tidpunkt är det skarpt och då skall var och en bege sig inomhus, stänga 
fönster, dörrar och ventilationen samt lyssna på radio och tv för ytterligare information. 
Larmet Viktigt meddelande består av en sju sekunders ton följt av en fjorton sekunders 
tystnad om vartannat i minst två minuter, används när fara hotar och människor snabbt måste 
varnas. När faran är över hörs en längre signal.  
 
Vid viktigt meddelande till allmänheten föreslås det enligt Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB) att var och en skall bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och 
ventilationen. Hypotesen är att det kan vara svårt att åstadkomma en ventilationsavstängning. 
Det kan vara så att personal på kommunala verksamheter inte har den kunskap som krävs för 
att åstadkomma en avstängning av ventilationen. Med andra ord kan personalen och 
verksamhetens nyttotagare måsta förlita sig på fastighetsskötaren eller annan som kan 
åstadkomma en ventilationsavstängning. Häri ligger det ett annat problem. Vad händer ifall 
vaktmästaren är på annat ärende eller har ansvar för ett stort antal byggnader? Eftersom tiden 
är kritisk vid gasutsläpp är det viktigt att ventilationen kan stängas av snabbt så att giftig gas 
inte kommer in i lokaler och utgör ett hot mot människor som vistas däri. Hypotesen är sådan 
att det bör vara problemfritt att stänga fönster och dörrar medan det kan vara problematiskt att 
stänga av ventilationen eftersom den kunskap som krävs för att åstadkomma en 
ventilationsavstängning kan saknas. Det kan även finnas hinder i form av exempelvis låsta 
dörrar som försvårar en ventilationsavstängning.  
 

1.2.1 Fördelar med inomhusvistelse 
 
I boken Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor(1997) utgiven av FOA 
(nuvarande FOI) framgår det att inomhusvistelse vanligtvis minskar det giftiga gasmolnets 
negativa påverkan på människor. Detta beror i huvudsak på följande; 

1. Koncentrationen av den giftiga gasen är lägre inomhus än utomhus till följd av att 
utomhusluften tar sig in i huset relativt långsamt. Den normala tiden för att byta luft 
inomhus är 1-3 timmar. 

2. Gas kan sugas upp av material i golv, väggar, tak, textilier m m.  
 
Stängda dörrar, fönster och ventilation medför lägre koncentration av gas inomhus till följd av 
att endast en mindre mängd gas hinner läcka in samt att golv, väggar, tak etc. hinner absorbera 
en stor del av den gas som ändå läcker in. Fastän gasmolnet har passerat utomhus kan det 
finnas gas kvar inomhus vilket innebär att en vädring av huset bör utföras så snart vetskapen 
finns om att gasmolnet har passerat. Vid osäkerhet är det dock lämpligt att fortsatt ha stängda 
dörrar, fönster och avstängd ventilation.  
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1.3 Ventilation 
 
En byggnad kan ventileras på tre olika sätt. Det första och enklaste är självdragsventilation 
vilket innebär att luften kommer in via ventiler och otätheter i konstruktionen. Då finns alltså 
ingen fläkt som påverkar ventilationen utan luftombytet sker med hjälp av 
temperaturskillnaden mellan inne och uteluft. Självdragsventilationen fungerar bäst på vintern 
eftersom temperaturskillnaden då är som störst. Den andra metoden är frånluftsventilation. 
Det fungerar på så sätt att en fläkt ständigt är igång vilket medför att luften sugs ut ur huset 
och ett undertryck uppstår. Tilluften kommer då in via uteluftsventiler, vilka sitter i väggen 
eller på fönsterkarmar. FTX-system står för till och frånluftsfläkt med energiåtervinning. Det 
är det tredje sättet ett hus kan ventileras på. Metoden innebär att huset ventileras via två 
kanalsystem där den varma frånluften överför värme till den kalla uteluften i en värmeväxlare.   
 
Eftersom ventilationen kan skötas och därmen även stängas av på många olika sätt, vilket 
framgår av de fyra nedanstående rubrikerna, krävs det bred kompetens för att förstå sig på hur 
ventilationen kan stängas av eller skötas.  

PM-luftare 
PM-luftare, även kallad skolrumsburk, framtogs av ett företag som heter PM-luft. PM-luftare 
togs fram på 1980-talet för att underlätta för skolor som inte fyllde kraven på erforderlig 
ventilation. Den innehåller ett komplett ventilationsaggregat med filter, fläktar, roterande 
värmeväxlare, värmebatteri, ser ut som ett stort kylskåp och är försedd med en relativt enkel 
automatik. Dess enkelhet medförde att de snabbt blev populära att installera även på dagis, 
fritidshem och liknande. Det krävs bara intagsluft och frånluft att ansluta till på de enklaste 
varianterna. Det krävs nästan enbart en kabel för att allt det elektriska skall vara färdigt. En 
PM-luftare är alltså en väldigt enkel anordning.  

Tidur 
Med tidur menas en avancerad klocka som bestämmer när aggregatet skall gå. Start och 
stopptider går att programmera in för långa tidsperioder. Vanligtvis krävs det att kunnig 
driftpersonal utför installation och programmering.  

Timer 
Med timer menas ett instrument som används för att förlänga drifttiden efter behov. Med 
timer startas aggregatet med hjälp av samma princip som med en äggklocka och fortgår så 
lång tid som det har ställts in. Timer kan användas parallellt med tidur, exempelvis ifall tiden 
på det inställda tiduret måste förlängas med en viss tid. 

Driftdator 
Driftdator innebär att ventilationen sköts via en centraldator. Genom detta sätt går det att 
ställa om temperaturen och även sköta på och avstängning av ventilationen externt.  
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1.4 Allmänt om gasmoln och spridning av gas 
 
I Räddningsjänst vid olycka med gaser(2007) står följande;  
 
”Gasmoln sprids i vindriktningen och späds successivt ut genom luftens turbulens. Många 
olika faktorer påverkar hur snabb utspädningen blir, t.ex. vindhastighet, temperatur, 
solinstrålning, terrängförhållanden, gas-/vätskefasutsläpp, källstyrka och jetstrålens 
hastighet. Andra faktorer som påverkar spridningen är naturligtvis gasens fysikaliska och 
kemiska egenskaper, t.ex. densitet, kokpunkt, ångtryck och löslighet.”(Almgren, 2007 s. 39) 
 
Det framgår vidare att ett gasmolns spridning påverkas av vindhastigheten. Vid svag eller 
ingen vind är det svårt att avgöra spridningsriktningen. Vid 2 m/s sprids dock gasen i en 
bestämd riktning. Det är även viktigt att vara medveten om att en kraftig vind medför en 
mindre spridningskon och gasen späds ut fortare. Den ungefärliga transporttiden för ett 
kemiskt moln vid olika vindhastigheter blir därför av intresse. En översikt av detta ges i 
Tabell 1. 
 
Tabell 1 Ungefärlig transporttid för ett kemiskt moln vid olika vindhastigheter. (Hämtad från 
www.faktasamlingcbrn.foi.se) 
 

 Avstånd mindre än (km)  
Vindhastighet på 10 m 
höjd 
(m/s) 

2,5 5 7,5 10 15 18 

0,5 1 h 2 h 3 h 4 h 6 h 7 h 

2 15 
min 

30 
min 

45 
min 1 h 1,5 h 2 h 

4 7 min 15 
min 

20 
min 

30 
min 

45 
min 

50 
min 

8 3 min 7 min 10 
min 

15 
min 

20 
min 

25 
min 

15 2 min 4 min 6 min 7 min 11 
min 

13 
min 
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1.4.1 Utsläpp av hälsovådliga gaser 
 
I huvudsak sprids giftiga gaser på fyra sätt: 
- Transportolyckor (samt lastning, avlastning, underhåll) 
- Industrihaveri 
- Terrorangrepp 
- Kemiska stridsmedel 
 
Giftiga kemikalier kan spridas vid en terrorhandling eller med insats av kemiska stridsmedel. 
Skillnaden mellan en industrikemikalie och ett kemiskt stridsmedel är i huvudsak endast 
målet med användningen. Klor och fosgen är vanliga industrikemikalier som har använts i 
krig och det kan tänkas att kemikalierna kan användas vid ett terroristattentat.  
 
Bolidens smältverk Rönnskärsverket är förlagt till Skelleftehamn och producerar ämnen 
såsom; koppar, bly, zinkklinker, guld och silver. Smältverket klassas som en farlig 
verksamhet eftersom det vid framställning av metallerna används och produceras farliga 
kemikalier såsom svaveldioxid, ammoniak, gasol och klor vilket framgår av Skellefteå 
Kommuns informationssida om anläggningen. I Boliden mineral AB:s anläggningar i Boliden 
hanteras stora mängder natriumcyanid, natriumdikromat, svaveldioxid och gasol.  
 
Hälsovådliga gaser inom Skellefteå kommun transporteras i huvudsak efter väg och järnväg. 
För att dessa skall spridas ur sina behållare krävs misskötsel, fel i hantering, olyckor eller 
uppsåt. Trots att tankfordon skall vara motståndskraftiga vid exempelvis en kollision så kan 
det inte uteslutas att det alltid finns en viss risk för läckage. Ifall ett utsläpp av hälsovådliga 
gaser sker i närheten av bebyggelse kan det medföra obehag, skador eller dödsfall bland 
människor.  
 
En tumregel för riskavstånd vid utsläpp av giftig gas vid bebyggelse är 500-800 meter 
beroende på om det är stark eller svag solinstrålning. Avstånden är satta så att ingen människa 
ska få bestående men vid en exponering. Tumregeln grundar sig på brott på ledning med en 
dimensionering av ca 25-50mm (Almgren, 2007).Vid en närmare granskning på hur 
kommunala verksamheter är förlagda visar det sig att ett flertal ligger inom riskavståndet 
varför det är av yttersta vikt att åtgärder för att förhindra att gas kommer in i lokaler vidtas vid 
en eventuell olycka.  
 
Vid VMA uppmanas människor att bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. 
Syftet med detta är att minska mängden gas som kommer in i lokaler. Figur 2 visar 
skillnaderna mellan koncentrationen av gas inomhus och utomhus.  
 
Ett visst gasutbyte kommer alltid att ske på grund av tryckskillnader mellan inomhusluften 
och utomhusluften. Alla hus har mer eller mindre otätheter där luft kan passera ut och in men 
mängden är betydligt lägre än vad den skulle vara med dörrar och fönster öppna och 
ventilationen påslagen. Det framgår i Räddningstjänst vid Olycka med gaser att låga 
koncentrationer med hög giftighet kan ge bestående skador på människor även vid kortvarig 
exponeringstid. Därtill kommer alltså en tidsfaktor som kan ha avgörande betydelse för hur 
allvarligt skadade människor blir, förhållandet mellan tid och koncentration förtydligas i Figur 
2.  
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1.4.2 Toxiska kondenserade gaser 

Det finns ämnen som vid normalt tryck och normal temperatur är gasformiga. Dessa kan vid 
förvaring och under transport trycksättas eller kylas så att de tar vätskeform. Vid ett utsläpp 
kommer vätskan att snabbt övergå till gas. Ett gasmoln med hög koncentration kan då bildas 
och driva iväg med vinden över stora avstånd.  Till toxiska kondenserade gaser hör bland 
annat ammoniak, fosgen, klor och svaveldioxid. Utsläpp av dessa gaser kan medföra så höga 
koncentrationer att en individ kan få dödliga skador vid exponering.  I tabell 2 framgår data 
för ämnena ammoniak, svaveldioxid, klor och fosgen.  

 
Tabell 2 Fysikaliska, kemiska och toxikologiska data. (Hämtad från www.faktasamlingcbrn.se) 
Parameter Ammoniak Svaveldioxid Klor Fosgen 

Kokpunkt (ºC) -33 -10 -34 8 

Ångtryck vid 20ºC (kPa) 857 333 676 159 

Densitetstal gasfas (luft=1) 0,6 2,3 2,5 3,4 

Densitet vätskefas (kg/m3) 612 1386 1410 1380 

Löslighet i vatten (%) 35 17,7 0,7 Sönderdelas 

Brännbarhetsområde (%) 16-27 Ej brännbar 
Ej 
brännbar Ej brännbar 

Flampunkt (ºC) -68 - - - 

Luktgräns (ppm) 4 1-3 0,5 - 

Lätta skador (EC50, ppm) * 500 15 15 - 

Dödliga skador (LC50, ppm) * 5000 750 250 - 

Hygieniskt gränsvärde (TGV, ppm) 50 5 1 0,05 

 

Enligt arbetsmiljöverket hemsida anger det hygieniska gränsvärdet den högst godtagbara 
halten av luftförorening i inandningsluften. Vid värden under det hygieniska gränsvärdet 
anses en person vara skyddad mot skador även om denne utsätts för exponering under lång 
tid. Det är dock viktigt att vara medveten om att den individuella känsligheten kan variera. 
Som tabell 2 visar är de hygieniska gränsvärdena låga för ammoniak, svaveldioxid, klor och 
fosgen.  

Figur 2 Sambandet mellan koncentrationsskillnaderna vid utomhus och 
inomhusvistelse.  (Hämtad från Almgren, 2007 s.50)  
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1.5 Metod  
 
Inventeringen genomfördes med hjälp av enkäter som skickades med post till verksamheterna. 
I samtliga fall adresserades brevet till verksamhetsansvarig följt av verksamhet, 
verksamhetens namn och ort. Med enkäten följde en informationstext, se bilaga 1. 
 
Enkäterna riktade sig alltså till verksamhetsansvariga såsom skolrektorer, boendechefer, 
fritidsgårdsföreståndare och badhusföreståndare. Det var dock inte alltid dessa svarade utan 
ibland kom svaren istället från övrig personal inom verksamheten såsom bibliotekarie eller 
kokerska.  
 
En enkät skapades för områden med larmsystem; Boliden, Skelleftehamn, Skellefteå, 
Ursviken och Örviken. Även en enkät för områden utan larmsystem togs fram. Hur enkäterna 
utformades kan ses i bilaga 2 och bilaga 3. 
 
Eftersom svarsfrekvensen i början var låg så lades en påminnelse ut på det interna kommunala 
nätet. Påminnelsen låg ute ungefär i en vecka och följden av detta blev att fler svar kom in. 
För att förbättra svarsfrekvensen ytterligare skickades en påminnelse via e-post till de 
verksamhetsansvariga, i huvudsak till skolrektorer, som ännu inte besvarat enkäten trots 
uppmaningen på det interna nätet. Till området utan larmsystem skickades 128 enkäter ut. 98 
av dessa besvarades vilket ger en total svarsfrekvens på 68%.För området med larmsystem 
besvarade 129 av 229 enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 56%. Den totala svarsfrekvensen 
uppgick till 57%.  
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2. Resultat 
 

2.1 Området utan larmsystem  
 
För området utan larmsystem bestod den enskilt största svarsgruppen av skolor, förskolor, och 
fritidshem. Av de 98 deltagande så bestod 75 av dessa verksamheter vilket är ca 77 %. Den 
nästa störta svarsgruppen var den bestående av verksamheter inriktade på vård eller omsorg 
såsom äldreboende och gruppbostäder för funktionsnedsatta. Dessa stod tillsammans för 9 av 
de 98 svaren, vilket är ungefär nio procent.  
 
Badhus, fritidsgårdar och bibliotek stod för 7 av de 98 svaren vilket är ca sju procent. Den 
minsta svarsgruppen var tekniska kontorets verksamheter som stod för ca sex procent av den 
totala svarsfrekvensen.   
 

 Samtliga verksamheter som besvarade enkäten hade Internet. I ett flertal av 
verksamheterna förekom det multipla informationskanaler. Exempelvis hade 64% 
både radio och internet. 

 
 Endast 40% av verksamheterna ansåg att personalen kunde åstadkomma en 

ventilationsavstängning under den tid som det vistas människor i lokalen.  
 

 I de få fall där skriftliga eller schematiska instruktioner fanns ansåg 75% av de 
svarande att dessa instruktioner inte var lättillgängliga.  

 
Som kan avläsas i Figur 3 bedöms kunskapen om VMA som låg bland verksamheternas 
personal. 91% av personalen förmodas ha bristfällig eller obefintlig kunskap gällande VMA.  
 

 

God 
1% 

Bristfällig 
48% 

Obefintlig 
43% 

Inget svar 
8% 

Figur 3 Personalens bedömda kunskapsnivå gällande VMA. 
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Som kan ses i Figur 4 förväntas även merparten av verksamhetens nyttotagare ha bristfälliga 
eller helt obefintliga kunskaper om Viktigt Meddelande till Allmänheten. Med nyttotagare 
menas här allt från förskolebarn till badhusbesökare.  
 
 

 

 
Tillufts och frånluftsfläkt är det i särklass vanligaste sättet verksamheter inom Skellefteå 
kommun ventileras på enligt Figur 5. Detta påvisar vikten av att vid behov kunna åstadkomma 
en ventilationsavstängning. Enligt Jan Nilsson, VVS inspektör på Skellefteå Kommun är 
kommunens riktlinjer, efter krav från Socialstyrelsen, att verksamheter såsom fritidshem ska 
ha cirka 3.0 luftombyten varje timma. Detta innebär att det vid ett eventuellt gasutsläpp 
snabbt kan komma in skadliga gaser i verksamheternas lokaler om inte ventilationen stängs 
av. 

God 
2% Bristfällig 

12% 

Obefintlig 
78% 

Inget svar 
8% 

Figur 4 Uppskattad kunskapsnivå gällande VMA hos verksamhetens nyttotagare. 
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Figur 5 Ventilationstyp inom verksamheten. 
 
Figur 6 visar hur de svarande har besvarat frågan; ”Beskriv hur ventilationsavstängningen går 
till i dagsläget.” Med manuell avstängning menas här att ventilationen kan stängas av med en 
knapptryckning eller med hjälp av att på andra sätt bryta strömtillförseln till 
ventilationsaggregatet. Detta innebär dock inte per automatik att personalen kan åstadkomma 
en ventilationsavstängning själva utan det kan vara så att aggregatet finns i ett låst rum som 
endast vaktmästaren har nyckel till. Eftersom just denna fråga i enkäten var öppen är det svårt 
att i samtliga fall förstå vad den svarade menade. Det blir således en tolkningsfråga. Se 
bilagorna 4-6 för vidare förståelse för problematiken. 

Självdragssystem 
0% 

Frånluftsventilation 
14% 

Tillufts och 
frånluftsfläkt 

72% 

Vet ej / Inget svar. 
14% 
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Figur 6 Hur ventilationsavstängningen går till i dagsläget. 
 
Som kan avläsas i Figur 7 varierar den uppskattade tiden det tar att stänga av ventilationen 
främst mellan Under 5 minuter och Mer än 10 minuter. Det kan dock antas att Inget svar 
innebär att personalen inte vet hur ventilationen skall stängas av vilket bör få följden att det 
tar mer än 10 minuter att stänga av ventilationen. Med dubbelsvar menas i huvudsak att den 
verksamhetsansvarige, vid besvarandet av enkäten, kommenterat att vaktmästaren inom en 
bestämd framtid kommer att instruera personalen om hur ventilationen stängs av eller att 
andra åtgärder kommer att vidtas. 
 
 

Manuell 
avstängning 

58% 

Driftcentral/dator 
11% 

Vaktmästare 
25% 

Tidur/timer 
6% 
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Figur 7 Uppskattad tid från mottagande av larmmeddelande till dess att ventilationen är avstängd. 
 
Det visar sig att personalen främst informeras muntligt om hur ventilationen kan stängas av. 
Detta kan avläsas i Figur 8. 
 

 
Figur 8 Hur personal informeras om hur ventilationen stängs av. 
 

Mer än 10 minuter 
32% 

5-10 minuter 
16% 

Under 5 minuter 
37% 

Inget svar / 
dubbelsvar 

15% 

Muntligt 
28% 

Praktiskt 
13% 

Skriftligt 
4% 

Uppsatt instruktion 
2% 

Flera svar 
14% 

Inget svar 
39% 
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Merparten av respondenterna gav inget svar på vad som skulle underlätta en 
ventilationsavstängning vilket framgår av Figur 9. Av dem som svarade önskade huvuddelen 
mer information eller instruktioner. Med teknisk lösning menas här att ventilationen till 
exempel skall kunna stängas av externt via dator eller liknande. Eftersom frågan var öppen 
innebar det att en tolkning av svaren samt en klassificering därtill genomfördes.  
 

 
Figur 9 Uppskattning av vad som skulle underlätta en ventilationsavstängning. 
 

Information / 
instruktion 

29% 

Teknisk lösning  
9% 

Fastighetsskötare 
mer på plats / mer 

personal 
5% 

Annat 
2% 

Inget svar 
55% 
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2.2 Området med larmsystem 
 
Svarsfrekvensen bland verksamheter inom området med larmsystem var 129/229=0.56 
56%. Även här stod förskolor, skolor och fritidshem för den största andelen av svaren. 
88/129= 0.68%. 
 

 59% tror att det kommer att gå bra att påbörja inomhusvistelse samt stänga fönster och 
dörrar vid ett eventuellt larm. Den främsta anledningen till varför inte åtgärder 
kommer att vidtas är enligt de svarande kunskapsbrist. Med det menas även att 
personalen skulle bli förvirrad och inte veta vilka åtgärder som skulle åtas. 

 
 Det framgick att avslagen TV och Radio förhindrar informationsinhämtningen. Även 

det att personal inte alltid sitter vid dator kom som svar. Det är förståligt att radio eller 
liknande inte är påslagen under skollektioner eller i bibliotek.  

 
 48% av verksamheterna har personal som kan stänga av ventilationen vid behov. Detta 

är en skillnad med åtta procent jämfört med området som inte har larmsystem.  
 

Som kan ses i figur 10 antas kunskapen bland personal inom område med larmsystem vara 
bristfällig. Här har dock 20% svarat att kunskapen är god.  
 

 
Figur 10 Bedömd kunskap bland personal gällande VMA. 
 

God 
20% 

Bristfälllig 
69% 

Obefintlig 
11% 

Inget svar 
0% 
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Av Figur 11 framgår det att andelen som svarat att den uppskattade kunskapen gällande VMA 
för verksamhetens nyttotagare är god uppgår till fem procent inom området med larmsystem 
vilket är tre procent högre än inom området utan larmsystem.  
 

 
Figur 2 Uppskattad kunskap gällande VMA för verksamhetens nyttotagare. 
 
 

God 
5% 

Bristfällig 
43% Obefintlig 

51% 

Inget svar 
1% 
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En viss osäkerhet råder bland de svarande om informationsinhämtningen kommer att fungera, 
Figur 12.   

 
Figur 3 Bedömning ifall informationsinhämtning via Radio, TV eller Internet kommer att fungera. 
 
Även i området med larmsystem är tillufts och frånluftsfläkt det vanligaste sättet som 
verksamhetens lokaler ventileras på vilket kan ses i Figur 13. 
 

 
Figur 4 Ventilationstyp inom verksamheten. 

Ja 
43% 

Delvis 
46% 

Nej 
9% 

Inget svar 
2% 

Självdragssystem                                 
0% 

Frånluftsventilation                                
2% 

Tillufts och 
frånluftsventilation                 

89% 

Inget svar eller vet 
ej                             

9% 
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Vidare uppstår samma problem här som för området utan larmsystem vid frågan om hur 
ventilationen stängs av i dagsläget. Även här är dock manuell avstängning möjlig i relativt 
stor utsträckning som kan ses i Figur 14. Som nämnts tidigare betyder det dock inte att 
personalen själva kan få till en ventilationsavstängning.  
 

 
Figur 14 Ventilationsavstängningen i dagsläget. 
 
För området med larmsystem uppskattar 33 %, enligt Figur 15, att ventilationen är avstängd 
inom fem minuter om så skulle krävas. Samma figur visar dock att huvuddelen av de svarande 
uppskattar att det kommer att ta mer än fem minuter att få till en ventilationsavstängning. 
 

Manuell 
avstängning                             

35% 

Driftcentral / dator               
15% 

Vaktmästare                                      
13% 

Tidur / timer                 
21% 

Vet ej eller inget 
svar                            
16% 
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Figur 15 Uppskattad tid det tar från det att larmmeddelande mottages fram till det att ventilationen är 
avstängd. 
 
 
Som kan avläsas i figur 16 informeras i dagsläget personalen främst muntligt om hur 
ventilationen stängs av.  
 

 
Figur 16 Hur personal informeras om hur ventilationen stängs av. 
 

Under 5 minuter                      
33% 

5-10 minuter                           
22% 

Mer än 10 minuter.                  
37% 

Annat eller 
dubbelsvar:            

8% 

Muntligt      
25% 

Praktiskt                   
18% 

Skriftligt                    
3% Uppsatt instruktion    

9% 

Flera svar                 
21% 

Inget svar 
24% 
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Ur figur 17 kan avläsas att merparten av de svarande inte hade något förslag på hur 
ventilationsavstängning skulle kunna underlättas. Mer information stod dock för 20 % av 
svaren. 
 

 
Figur 17 Förslag på åtgärder som skulle underlätta en ventilationsavstängning. 

 

2.3 Den totala kunskapsnivån 
 

Ifall svaren från enkäterna slås ihop ges en bild av den totala uppfattningen. Nedanstående 
figurer består av den totala insamlade informationen. Det vill säga att det inte görs någon 
skillnad på var verksamheten är förlagd. I figur 18 framgår det att den uppskattade kunskapen 
bland personalen gällande VMA inom de kommunala verksamheterna är i huvudsak 
bristfällig. Det framgår även att endast 13 % anser att personalen har goda kunskaper om 
VMA.  
 

Information / 
instruktion                                 

20% 

Teknisk lösning                  
8% 

Fastighetsskötare 
mer på plats / mer 

personal        
4% 

Annat                             
1% 

Inget svar:                                                   
67% 
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Figur 18 Den totalt uppskattade kunskapen bland personal gällande VMA. 
 
Vidare framgår det av figur 19 att den uppskattade kunskapsnivån gällande VMA för 
verksamhetens nyttotagare är i huvudsak obefintlig.  
 

 
Figur 19 Den bedömda kunskapsnivån gällande VMA för verksamhetens nyttotagare.  

God 
13% 

Bristfälllig 
61% 

Obefintlig 
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Inget svar 
3% 

God 
4% 

Bristfällig 
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Obefintlig 
61% 

Inget svar 
3% 
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3. Diskussion och slutsatser 
 
Under insamlandet av enkätsvaren framkom att ett antal verksamhetsansvariga redan börjat 
åtgärda eventuella brister i sitt säkerhetsarbete. Detta var särskilt tydligt i samband med 
frågan om personalen själva kunde åstadkomma en ventilationsavstängning. I vissa fall 
förekom det dubbelsvar, eller ett nej men ändå ett besvarande av efterföljande fråga som 
undrade hur personal informerades om ventilationsavstängning. Här fyllde många i 
svarsalternativet att åtgärder skulle tas inom den närmaste tiden, när så var fallet räknades 
detta som ett svar på hur personalen informerades trots att de i dagsläget inte gjorde det. Det 
bör ses som positivt att enkäten verkar ha bidragit till ökat säkerhetstänk och även att åtgärder 
tagits trots att detta inte föreslogs i enkäten eller i medföljande informationsblad.  
 
Eftersom enkäten var riktad till och i huvudsak besvarades av verksamhetsansvariga ger 
svaren endast en indikation, vilket innebär att den som besvarar enkätens uppfattning om 
personalens kunskapsnivå kan skilja sig från personalens verkliga kunskap och möjligheter att 
åstadkomma en ventilationsavstängning. Med andra ord kan det vara en inbyggd felkälla i 
datasamlingen. I en stor andel av svaren verkar det dock som om verksamhetsansvarig 
samtalat med personal om de berörda frågorna.  
 
Vissa skillnader kunde ses beroende på om svaren kom från området med larmsystem eller 
från området utan larmsystem. Detta kan ha att göra med information från kommunen och 
exempelvis Rönnskärsverken i Skelleftehamn, en Seveso-II anläggning ägd av företaget 
Boliden AB. Att den bedömda kunskapsnivån gällande VMA för verksamhetens nyttotagare i 
huvudsak  är obefintlig kan förklaras av att en stor andel av verksamheterna som svarade på 
enäkten riktade sin verksamhet till barn. Det bör tilläggas att ingen skillnad kunde ses 
beroende på om förskolor var privata eller kommunala. 
 
Frågorna med förbestämda svarsalternativ bör vara tillförlitigare än frågorna som krävde en 
kommentar av respondenten eftersom risken för feltolkning minskar. Det som efterfrågas blir 
alltså tydligare. En av de huvudsakliga felkällorna är alltså tolkning av frågorna och svaren på 
dessa.  
 
Informationsbladet och de olika uppmaningarna om att besvara enkäten bör ha bidragit till att 
minska svarsbortfallet. Även det att svar kunde skickas med internposten bör ha underlättat 
för respondenterna. För att öka svarsfrekvensen ytterligare bör möjligen tiden för svar ha varit 
längre. Dessutom bör enkäten ha innehållit färre öppna frågor för att minska behovet av 
tolkning.  
 
Trots att en ventilationsavstängning kommer till stånd inom några minuter efter det att ett 
VMA utfärdas kan personal och verksamhetens nyttotagare utsättas för höga 
gaskoncentrationer eftersom det kan ta tid innan ett VMA utfärdas av räddningstjänsten eller 
SOS alarm. 
 
I framtiden bör personal, verksamhetsansvariga och andra berörda informeras om hur 
ventilationen kan stängas av. Detta är en åtgärd som önskades av ett flertal. En framtida studie 
i vilken omfattning en sådan åtgärd bidrar till ökad säkerhet vore intressant att läsa.  
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3.1 Åtgärdsförslag 
 
 

Tekniska åtgärder: 
 
- Eventuella hinder som försvårar personalens möjligheter att åstadkomma en 

ventilationsavstängning bör tas bort. Med andra ord bör lås som endast 
fastighetsskötaren har nyckel till antingen bytas eller så skall det säkerställas att 
personalen har åtkomst till nyckel. Ventilationssystem som måste stängas av på tak 
eller liknande bör bytas ut(eller på annat sätt åtgärdas) mot mer lättillgängliga 
alternativ. 

 
- Säkringen som styr  ventilationen bör markeras i elskåp så att strömmen lätt kan 

brytas.  
 
- Tekniskt avancerad ventilationsutrustning bör åtgärdas så att även outbildad 

personal kan åstadkomma en avstängning utan större ansträngning.  
 

- Godstrafik med farligt gods bör, om möjligt, ledas utanför tätbebyggt område.  
 

- Under insamlandet av enkäten framkom det att ett antal verksamheter saknar radio. 
Eftersom radio är relativt billigt, sändningen är pålitlig och går på batteri bör en 
lämplig åtgärd vara att förse samtliga verksamheter med radio.  

 
 

Kunskapsrelaterade åtgärder: 
 
- Utökad kunskap om Viktigt Meddelande till Allmänheten och dess betydelse.  
 
- Återkommande informationskampanjer så att kunskapen befästs.   
 
- Fastighetsskötare bör lära personalen hur en ventilationsavstängning genomförs så 

att tiden för åtgärd minskar vid larm. 
 
- Instruktioner, skyltar och liknande bör finnas och vara lättillgängliga för att 

underlätta ventilationsavstängningen. Dessa bör finnas i anslutning till 
ventilationsrum eller på lättåtkomlig plats.  
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