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Sammanfattning 
Rapporten är tänkt att fungera som ett informationsdokument för de företagen samt personer 
och funktioner som påverkas vid en eventuell olycka i Svartöstaden. Förhoppningen är att 
rapporten ska öka förståelsen för vilka risker som finns inom området. Vidare är det även 
önskvärt att densamma skall kunna fungera som ett styrdokument vid eventuell utökad 
bebyggelse utav Svartöstaden samt närliggande områden. När en av Norrbottniabanans 
föreslagna sträckor planeras i direkt anslutning till området, finns det därav ett behov av en 
sammanställning av de olika företagens specifika risker. 
 
Svartöstaden byggdes upp under slutet av 1800-talet, den malm som framställdes vid gruvan i 
Malmberget transporterades ner till Luleå för vidare transport via fartyg. I området bildades 
en malmhamn, bostadsområdet kom att inhysa de arbetare som hade malmhamnen som 
arbetsplats. I dagsläget har området utvecklats till att innehålla en mängd olika aktörer, främst 
inriktade mot tung industri. SSAB Tunnplåt är huvudaktör på området, exempel på övriga 
företag inom området är AGA Gas, Shell Distribution, samt Duroc Special Steel. 
 
Riskgrupp Udden är ett samarbete mellan räddningstjänsten Luleå samt företagen vid 
Svartöstaden. Gruppen har gjort en beskrivning av de områdesspecifika riskerna. Man har 
även gett ut ett informationshäfte till allmänheten där man beskriver de olika företagen, dess 
risker samt vad man ska göra om en olycka inträffar.  
 
Den grovanalys som gjorts för respektive företag baseras på sedan tidigare framtagna 
säkerhetsrapporter och riskanalyser. Vidare har en viktning gjorts med syfte att få fram de 
risker som behöver analyseras vidare. För SSAB Tunnplåt har risken utsläpp av masugnsgas 
valts, vid Duroc Special Steel läckage på lagertank för ammoniak samt för Shell Distribution 
läckage på inpumpningsledning i samband med lossning från fartyg. 
  
Utav de vidarestuderade riskerna befinner sig de till största delen inom acceptabla nivåer. 
Utsläpp av masugnsgas var den risk vilken särskiljer sig ifrån övriga, denna hamnade inom 
det intervall för vilket risker anses acceptabla om de beaktas samt rimliga åtgärder vidtas för 
att minimera sannolikheten för densamma.  
 
För at risknivån i samhället skall kunna hållas på lägsta möjliga nivå, krävs det samarbete 
mellan de olika aktörerna. Myndigheter samt lagstiftare ställer krav på företagen gällande 
risknivåer samt hur man hanterar risker. Det förslag som dåvarande Räddningsverket 
aktualiserade har blivit en standard vid beräkning av individ- och samhällsrisk. Önskvärt vore 
någon form av lagstiftad acceptabel risknivå, vilket samhället ställer sig bakom. Detta skulle 
även underlätta för företagen, då de skulle veta vilken risknivå som är accepterbar eller ej. 
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Abstract  
The aim of this report is to function as a reference for authorities and companies in the event 
of an accident, in the purpose to increase the understanding of the risks associated with this 
field and within each contracted entrepreneur.  Furthermore, this report can be used by 
authorities when planning further urbanization of Svartöstaden and surrounding areas. The 
planed building of the northern link close to the above mentioned area makes a risk analysis 
connected to each company crucial. 
 
Svartöstaden was built during the end of the 19th century and used as living quarters for 
workers at the local ore port. The ore that was produced at the mines in Malmberget was 
transported to Luleå via train and further transported south via ship from the ore port in 
Svartöstaden. Today the area serves as a base for the local industry, often focused on heavy 
utility. SSAB Tunnplåt is the main actor in the area, with smaller companies including AGA 
Gas AB, Shell Distribution and Duroc Special Steel.  
 
Risk group Udden is collaboration between the emergency services in Luleå and the 
companies in the area. The group has made a description of the areas specific risks, and from 
that issued a public information booklet describing the various companies, its risks and what 
to do if an accident occurs.
 
From the risk analysis and safety reports documented for each company in the area, one risk 
associated with each company has been chosen for further analysis. These have been 
evaluated from an accident perspective and further how they could affect the public.  For 
SSAB Tunnplåt the possibility for leakage from process gases was chosen to be investigated. 
At Duroc Special Steel the risk of leakage from the ammonia storage tank and at Shell 
distribution leakage on the pump line while unloading of ships was chosen for further 
analysis.  
   
The studied risks are most within acceptable levels. However, leakage of process gases at 
SSAB Tunnplåt came within the range for which a risk is considered acceptable if reasonable 
steps to minimize the likelihood of an accident are discussed.  
 
Collaboration between different organizations is required to keep the risk to society at 
minimum, authorities and regulators make demands on how companies deal with risks. The 
proposal from former Räddningsverket has become a standard for the calculation of 
individual- and societal risk. A legislative action specifying acceptable levels of risk with 
which the society agrees, would also make it easier for the companies.
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1 Inledning 
Under kapitlet inledning kommer bakgrund, syfte, mål, avgränsningar samt en beskrivning av 
Svartöstaden att tas upp. 
 

1.1 Bakgrund  
Inom Svartöstaden finns industriell verksamhet samt bostäder, vidare så finns det i dagsläget 
framtagna planer på en eventuell dragning av Norrbottniabanan emot tätorten Luleå via 
området. Detta sammantaget gör att behovet av en sammanställning av de för området 
enskilda företagens risker finns. För att kunna jämföra riskerna kommer det göras en 
riskidentifiering, denna baseras på de enskilda företagens befintliga riskanalyser och 
säkerhetsrapporter. Följande företag är upptagna i rapporten: SSAB Tunnplåt, AGA Gas, 
Shell Distribution samt Duroc Special Steel. 
 

1.2 Syfte  
Syfte är att kartlägga de risker som företagen i sina riskanalyser och säkerhetsrapporter 
identifierat, samt därefter redovisa individ- och samhällsrisken för respektive scenario. 
Redovisning sker med hjälp av händelseträdanalys och spridningsberäkningar. 
 

1.3 Mål 
Rapporten har två olika mål. Det första är att se huruvida de kartlagda riskerna befinner sig 
inom de gränsvärden vilket myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gällande 
individ- och samhällsrisk. Det andra är att behandla de risker som tagits upp av de olika 
företagen på ett enhetligt sätt så att dessa går att jämföra.  
 

1.4 Avgränsningar 
De risker som behandlas är enbart sådana som de enskilda företagen själva har identifierat. 
Dessa har sedan studerats ur ett olycksperspektiv, samt hur de påverkar tredje man. Ingen 
hänsyns har tagits till egendomsskador eller eventuell påverkan på miljön till följd av olycka. 
Riskreducerande åtgärder kommer ej tas upp i denna rapport. 
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1.5. Metod och begrepp 
Följande del ger en beskrivning av lagar, begrepp, definitioner och metoder som används 
löpande i rapporten. 
 

1.5.1 Definitioner av begrepp 
Ordet riskanalys är något som idag används i en rad olika sammanhang, utan att det för den 
sakens skull beskrivs på ett mer ingående sätt. Nedan kommer en genomgång av de olika 
begreppen samt vad de står för i denna rapport. Med ordet risk avser man sannolikheten för att 
något skall hända och dess konsekvenser. 
  
Riskanalysen innehåller riskidentifiering och en riskuppskattning. Riskidentifieringen är en 
inventering av olika scenarier som kan medföra att något oönskat händer, samt dess negativa 
konsekvenser. Riskuppskattningen är antingen en kvantitativ eller kvalitativ uppskattning för 
sannolikheten och konsekvensen för respektive scenario.   
 

 
Figur 1. Riskhanteringens olika delar1

 
När riskerna har analyserats görs en bedömning huruvida dessa är acceptabla eller ej, detta 
kallas riskvärdering. I riskvärdering kan förslag till olika alternativ för riskreduktion 
förekomma, samt verifiering av dessa. I det tredje och i den här modellens sista steg ingår 
riskreduktion/kontroll. I det steget tas beslut gällande de riskreducerande åtgärder som 
föreslagits i riskvärderingen. Förhoppningsvis kommer riskerna elimineras med de föreslagna 
åtgärderna i riskvärderingen, ofta är dock fallet att de enbart kan reduceras. En viktig faktor i 
riskreduktionen är att de föreslagna åtgärderna verkligen genomförs, samt att en uppföljning 
görs i syfte att kontrollera att dessa åtgärder reducerar riskbilden tillräckligt. 
 
Riskhantering innefattar hela processen, medan riskbedömningen enbart omfattar riskanalysen 
och riskvärderingen.  
 

                                                 
1 IEC, International standard- Dependability management part 3: application guide- section 9 Risk Analysis of 
technological systems, (1995) 
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1.5.2 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalys eller osäkerhetsanalys görs för att beräkna vilken effekt variationer i de 
data vilka används som ingångvärden har för slutresultat i en riskanalys. Med hjälp av 
känslighetsanalyser kan de delar av ett system som har särskild påverkan på slutresultatet 
identifieras. Det kan vara svårt att få exakta data när det gäller beräkningar, därför används 
ofta ungefärliga data2. Dessa ungefärliga data kan räcka eftersom då det ibland kan vara 
slösaktigt att sträva efter en större noggrannhet. En känslighetsanalys kan utföras på alla delar 
inom en riskanalys. Känslighetsanalyser kan utföras exempelvis genom att variera 
vindhastighet, populationsstorlek, antändningssannolikheter samt toxiska data. Analysen bör 
ha ett klart syfte för att kunna visa robusthet, identifiera svaga punkter eller stödja det för 
riskanalysen tilltänkta resultatet.  
 

1.5.3 Metod för riskvärdering 
I allt det vi gör, görs någon form av riskvärdering. Ofta är detta en omedveten handling 
baserad på tidigare erfarenheter. När vi värderar risker har de sin grund i hur dessa upplevs, 
som en utgångspunkt kan man starta med fyra allmänt vedertagna principer: 
 
Rimlighetsprincipen: Om en risk med rimliga medel kan undvikas bör den ej finnas inom en 
verksamhet. Oavsett vilken nivå risken befinner sig på, bör den elimineras om det med 
rimliga ekonomiska eller tekniska medel är möjligt. 
 
Proportionalitetsprincipen: Det som en risk medför, bör stå i rimlig proportion till de fördelar  
den medför.  
 
Fördelningsprincipen: De risker som finns bör vara jämnt fördelade i samhället, i förhållande 
till den nytta verksamheten medför. 
 
Principen om undvikande av katastrofer: Risker får inte innefatta en stor katastrof, vilken då 
skulle ställa orimliga krav på beredskap.  
 

                                                 
2 Göran Davidsson, Handbok för riskanalys, Räddningsverket, (Karlstad 2003), 165-166 
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1.5.4 Kriterier för risk 
I Sverige, till skillnad mot exempelvis England, finns det inte något nationellt beslut gällande 
vilka kriterier som skall tillämpas vid riskvärdering inom samhälls- och byggprocessen. 
Dåvarande Räddningsverket gav Den Norske Veritas (DNV) i uppdrag att ta fram ett förslag 
på svenska riktlinjer3 gällande individ och samhällsrisk, vilka skulle kunna användas i 
riskvärdering. Riskerna kan delas upp i tre olika kategorier: acceptabla, acceptabla med  
restriktioner samt oacceptabla. Nedan kan dessa ses i Figur 2. 

 
Figur 2. Exempel på uppbyggnad för riskkriterier (Davidsson, 1997) 
 
Tillämpningen och tolkningen av de olika områdena skiljer sig länder emellan. Nedan följer 
den tolkning som gjorts i denna rapport. 
 
Tolkning av områdena i Figur 2: 
 
Område med oacceptabla risker: 
Risker inom detta område bör ej accepteras, men de kan med hänsyn till om dessa redan finns 
i en befintlig anläggning accepteras med vissa förbehåll. Exempel på dessa förbehåll kan vara 
att utarbeta åtgärdsprogram samt praktiskt genomförbara riskreducerande åtgärder. 
  
Område där risker kan tolereras om rimliga åtgärder vidtas: 
Detta område kan definieras som ALARP (As Low As Reasonable Possible). Inom detta 
område ska riskerna vara av sådan art att de är acceptabla i det fall de noga beaktas och 
rimliga åtgärder företas. 
 
Område där riskerna anses små: 
Inom detta område anses riskerna vara små, men de skall ej anses vara försumbara. 
Riskreducerande åtgärder bör även här genomföras med hänsyn till de fyra vägledande 
principerna som är beskrivna i 2.2. 
 

                                                 
3 Göran Davidsson, Värdering av risk, Räddningsverket, (Karlstad 2002), 1-2 
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De riktlinjer för risknivåer som Räddningsverket4 tog fram används som vägledande i denna 
rapport, de definieras enligt följande:  
 
Individrisk: 

- Övre gräns, där risker under vissa förutsättningar kan tolereras:  
F = 10-5 per år för N=1 där lutningen på F/N kurvan är: -1 

 
- Övre gräns där risker kan kategoriseras som små:   
F = 10-7 per år för N=1 där lutningen på F/N kurvan är: -1 

 
Samhällsrisk: 

- Övre gräns för område, där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 
F = 10-4 per år för N=1 där lutningen på F/N kurvan är: -1 
 
- Övre gräns för område där riskerna kan anses som små: 
F = 10-6 per år för N=1 där lutningen på F/N kurvan är: -1 
 

                                                 
4 Göran Davidsson, Värdering av risk, Räddningsverket, (Karlstad 2002), 1-2 

5  



1.6 Metod för riskuppskattning 
I denna rapport används individ- och samhällsrisk för att uppskatta de risker som har 
identifierats. 
 

1.6.1 Individrisk  
Individrisk är den sannolikhet för att en enskild individ skall omkomma inom ett specifikt 
system eller i närheten av detsamma. Individrisken är platsspecifik utan att säga något om hur 
många som påverkas av en vis händelse. Syftet med riskmåttet är att individen inte utsätts för 
vad som är definierat som icke tolererbara risker. 
 
Redovisning utav individrisken kan göras på två sätt, dels som en riskkontur visande den 
förväntade frekvensen för en händelse som orsakar en viss nivå av skada i ett specifikt 
område. Exempel på detta kan ses i Figur 3, vilken både visar riskkonturer för en fast 
anläggning samt för en väg. 

 
Figur 3. Exempel på riskkonturer (Risker i detaljplaneprocessen 2003) 
 
Det andra exemplet är en individriskprofil visande individrisk i förhållande till avståndet till 
risken. Denna anger sannolikheten för dödsfall som en funktion till avståndet. Figur 4 visar en 
individriskprofil. 
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Figur 4. Individriskprofil (Länsstyrelsen Skåne 2006) 
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1.6.2 Samhällsrisk 
Samhällsrisken används som riskmått när hänsyn tas till hur stora konsekvenserna kan bli till 
följd av ett scenario, vid hänsynstagande till det antal personer som påverkas. Vid beräkning 
av personantalet måste persontäthet och befolkningsmängd tas i beaktning. Det kan även 
finnas skillnader i persontäthet vid olika tidpunkter på dygnet samt för olika årstider. 
Samhällsriskerna redovisas med så kallade F/N- kurvor, dessa visar frekvensen för ett visst 
utfall till följd av en eller fler händelser. Figur 5 visar en F/N kurva indelade i tre olika 
områden gällande risk. 
 

 
Figur 5. F/N kurva med hänseende till samhällsrisk (Stockholms läns länsstyrelse, 2003) 
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1.7 Metoder för riskberäkning 
I denna rapport kommer händelseträdsanalys samt spridningsberäkningar användas som 
underlag för redovisning av individ och samhällsrisken. 
 

1.7.1 Händelseträdsanalys 
Händelsträdsanalys är av generell karaktär, den är en utav de mest använda 
riskanalysmetoderna5. Händelseträdsanalys bygger på att man identifierar tänkbara 
händelsekedjor, vilka har en specifik begynnelsehändelse. Följdhändelserna kan både vara av 
teknisk samt mänsklig karaktär, där händelseträdet förgrenar sig beroende på de möjligheter 
en viss händelse kan få. Metoden är kvalitativ med kvantitativa möjligheter, då sannolikheten 
för sluthändelser kan beräknas.  
 
Händelseträdet syftar till att ge en klar bild över de tänkbara scenarier som en risk kan leda 
till. Resultatet kan användas som en del i en djupare riskanalys, eller som beslutunderlag för 
att förbättra eller nyanskaffa säkerhetssystem. 
De begränsningar som kan finnas är6: 

- Händelsträdet beaktar inte risker som orsakas utav kombinationer av olika händelser. 
- Det kan vara svårt att finna tillförlitliga kvantitativa data för delhändelser. 
 

 
Figur 6. Händelseträd för olycka med brand som starar (http://www.wuz.se/res/Publikationer/paper5.pdf) 
 
 

                                                 
5 Johan Ingvarsson, Riskanalys, Brandförsvarsföreningen, (Solna 2003), 72 
6 Johan Ingvarsson, Riskanalys, Brandförsvarsföreningen, (Solna 2003), 76 
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1.7.2 Spridningsberäkningar 
För att avgöra vilket geografiskt område som skulle drabbas av eventuellt utsläpp, kommer 
spridningsberäkningar göras med hjälp av programmet Spridning Luft. Programmet, vilket 
ingår i Räddningsverkets Informationsbank (RIB), beräknar exponeringen av olika kemikalier 
samt simulerar kemolyckor. Spridning Luft tar mest hänsyn till den passiva spridningen där 
vinden är den dominerande faktorn. Programmet är en vidareutveckling av Bfk, vilket 
utvecklades av totalförsvarets forskningsinstitut och Räddningsverket. Figur 7 visar 
spridningsberäkningar. 
 

 
Figur 7. Spridningsplym (Spridning Luft, RIB) 
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1.8 Lagar 
Här beskrivs de lagar som anses vara relevanta för rapporten. 
 

1.8.1 Miljöbalken 
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. Miljöbalkens syfte samt mål är att främja en 
hållbar utveckling så att de levande och kommande generationerna tryggas en god och 
hälsosam livsmiljö. Miljöbalken skall tillämpas så att berörda människors hälsa och miljö 
skyddas, natur och kultur skyddas samt vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, god 
hushållning av mark och vatten efterlevs samt återvinning främjas. Detta görs genom de sex 
allmänna hänsynsreglerna: 
 
Bevisbörderegeln: Du måste bevisa att du följer miljöbalken 
 
Kunskapskravet: Du måste skaffa dig den kunskap som krävs för att veta hur du påverkar 
miljön. 
  
Försiktighetsprincipen: Du måste vidta lämpliga skyddsåtgärder och iaktta försiktighet om 
risk för negativ påverkan föreligger. 
 
Lokaliseringsprincipen: Platsen och lokalen skall vara lämplig för verksamheten. 
 
Hushållningsprincipen: Du skall hushålla med råvaror och energi, samt utnyttja förmågan till 
återvinning. 
 
Produktvalsprincipen: Du skall inte använda produkter som är skadliga för miljö eller 
människa. 
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1.8.2 Plan- och bygglagen 
PBL reglerar planläggning av mark och vatten samt ombyggnation. Den har som syfte att 
främja en utveckling av samhället med jämlika och sociala levnadsförhållanden. Vidare syfte 
är också att dimensionera byggande efter en god och långsiktig livsmiljö.  PBL ställer krav på 
kommunerna att ansvara över planläggning, detta med en översiktsplan som skall omfatta hela 
kommunen. Inom översiktsplanen antas områdesbestämmelser där kommunen kan säkerställa 
att markanvändningen är i enlighet med de riksintressen som regleras i miljöbalken. För mer 
detaljerad reglering av markanvändning och byggnationer används detaljplaner, dessa syftar 
till att i detalj reglera vad marken används till. Exempel på detta kan vara regleringen för 
vilken hustyp som får byggas på en specifik plats, samt vilken verksamhet den skall innehålla. 
 

1.8.3 Lagen om skydd mot olyckor 
LSO syftar till att var du än bor i Sverige så skall du med hänsyn till de lokala förhållandena 
ha ett tillfredställande och likvärdigt skydd gällande liv, egendom och miljö. Lagen ställer 
höga krav på ägare samt nyttjare av byggnader och verksamheter.  
 
2 kap Enskildas skyldigheter 
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 
eller begränsa skador till följd av brand. (SFS 2003:778) 
 
2 kap Skyldigheter vid farlig verksamhet 
4 § Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga 
skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten 
på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal 
och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 
skador. 
   Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som 
anges i första stycket (SFS 2003:778) 
 

1.8.4 Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor 
Sevesodirektivet har EU tagit fram i syfte förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin, 
målet är att begränsa följderna av sådana olyckor på miljö och människor. Reglerna styr 
verksamheter som handhar farliga ämnen i vissa mängder. Gränsmängden varierar för olika 
kemikalier beroende på dess egenskaper. Lagstiftningen innebär skyldigheter både för 
verksamheten samt för myndigheter. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att 
förebygga allvarliga olyckor samt begränsa dess effekt på människa och miljö. Vidare så är 
verksamhetsutövaren även skyldig att upprätta handlingsprogram för hur allvarliga risker 
gällande kemikalieolyckor hanteras. Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är 
oftast att betrakta enligt LSO som farliga verksamheter, vilket gör att dessa är skyldiga att 
tillhandahålla en sådan beredskap att olyckor kan förhindras eller begränsas. 
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1.9 Områdesbeskrivning  
Följande del är en beskrivning utav området samt den samverkansgrupp som finns för att 
hantera de befintliga riskerna. 
 

1.9.1 Svartöstaden 
Under slutet av 1880-talet skapades den järnväg som skulle transportera malm från gruvan i 
Malmberget till Luleå, järnvägens slutstation kom att läggas vid Svartön, där en malmhamn 
byggdes. Bostadsområdet Svartöstaden bildades som en följd av att de som arbetade i 
malmhamnen behövde bostäder. Norrbottens järnverk AB, senare SSAB Tunnplåt, bildades 
1940. Denna industri kom att förläggas till området, där malm från gruvan i Gällivare används 
i produktionen7.  
 
Med åren har Svartöstaden förändrats, malmhamnen har både byggts om samt flyttats från 
Svartön till Sandskär. Den oljedepå som finns i Uddebo oljehamn byggdes under 1950-talet.  
 

 
Figur 8. Företagens lokalisering i området (Riskgrupp Udden) 
 

                                                 
7 LKAB, En historisk resa, (2007) 
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Inom Svartöstadens industriområde finns ett antal större och mindre företag, de som nämns 
vidare i rapporten är SSAB Tunnplåt, AGA Gas, Shell Distribution samt Duroc Special Steel. 
Vid SSAB Tunnplåt finns följande anläggningar: masugn, koksverk, stålverk samt ett 
kallvalsverk. AGA Gas har en fabrik på området där man producerar industrigaser. Vid Shell 
Distributions anläggning lagras bensin, diesel, eldningsolja samt flygbränsle i olika cisterner. 
Duroc Special Steel har en anläggning där man tillverkar olika typer av specialstål. 
 

1.9.2 Riskgrupp Udden 
I slutet av 1990-talet påbörjade Räddningstjänsten Luleå och SSAB Tunnplåt ett samarbete 
gällande vad man ansåg vara ett behov för företagen i området samt invånarna i staden 
gällande de områdesspecifika riskerna. Syftet med gruppen är att främja säkerhetssamarbetet 
mellan företagen och myndigheterna i området. Företrädare för de olika företagen träffas på 
reguljär basis, med insatsplanering samt riskinventering som huvudsakligt mål8.  
 
Sen starten har gruppen i samråd med Räddningstjänsten Luleå gjort en beskrivning av 
områdets risker, samt en förklaring till hur detsamma skulle påverkas utifall en olycka 
inträffade. Gruppen har även i enlighet med Sevesolagstiftningen tagit fram ett 
informationshäfte. I häftet Om larmet går i Luleå, ges en kort beskrivning av företagen i 
området, samt de specifika riskerna för just deras verksamhet. I häftet finns även information 
om hur man blir larmad, samt vad man i ett sådant fall skall göra9. 
 

                                                 
8 Stig Öhman, Riskgrupp Udden, samverkan för en bättre säkerhet, 2002 
9 Riskgrupp Udden, Om larmet går i Luleå 
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1.10 Företagsbeskrivningar  
Följande del beskriver de utvalda företagen som ingår i rapportens analysdel.  
 

1.10.1 SSAB Tunnplåt 
SSAB är ett företag som tillverkar stål, där man har nischat sig mot tillverkning av höghållfast 
stål. Man är ett multinationellt företag med över 9000 anställda i 45 länder världen runt, 
produktionen är förlagd till Sverige samt USA. Sättet man framställer stål på skiljer sig 
mellan Sverige och USA, i Sverige produceras stålet utifrån den malm som hämtas från 
gruvdriften i Gällivare. I USA tas råstålet fram via en återvinningsprocess av skrot10.  
 
SSAB bildades 1978 då man slog ihop järnverken i Luleå, Oxelösund samt Borlänge. Denna 
hopslagning kom på direktiv från Sveriges riksdag, där en av anledningarna till beslutet var 
den energikris som rådde. En kombination av ökad internationell konkurrens, undermålig 
utrustning, investeringskapitalbrist, överkapacitet samt höga arbetskraftskostnader gjorde att 
förlusterna för de individuella järnverken blev betydande11. 
  
SSAB har sin svenska produktionsverksamhet fördelad på orterna Luleå, Borlänge samt 
Oxelösund. I Luleå och Oxelösund finns de masugnar där man via processer tillverkar det 
råjärn som bildar råstål. I Luleå där SSAB Tunnplåt finns, sker ingen vidareförädling av 
råstålet utan det transporteras på järnväg vidare till Borlänge för förädling i valsverket. I 
Oxelösund finns utöver masugn även ett valsverk där man förädlar det råstål som produceras i 
anläggningen12. 
 

1.10.2 Duroc Special Steel 
Duroc Special Steel bildades i juni 2009 genom förvärv av SSAB Hard and Special Steels. 
Företaget har sin lokalisering i anslutning till SSAB Tunnplåt i Luleå, Duroc Special Steel 
tillverkar och marknadsför olika typer av specialstål, stål av olika höghållfasthetstyper, samt 
högkolhaltiga ståltyper13. Företaget är en del i koncernen Duroc, där olika företag inom 
verkstadsbranschen ingår.  
 
Duroc bildades när man under 1980-talet startade ett samarbete med Luleå tekniska 
universitet, detta samarbete gällde ytförädling av metallytor med hjälp av laser. Koncernen 
fokuserar på två affärsområden, Industrihandel samt Teknik/produktion. Inom affärsområdet 
Industrihandel säljer man bland annat verktygsmaskiner samt olika typer av service till 
verkstadsindustrin. Inom området teknik/produktion arbetare man med kundanpassade 
produkter. Här finns företag som Duroc Special Steel, dvs. företag som arbetar med 
konstruktion samt specialbearbetning av kundanpassade produkter. Koncernen har i dagsläget 
ca 270 anställda14.  
 

                                                 
10 http://www.ssab.com/sv/Om-SSAB/Om-SSAB1/ 
11 http://www.ssab.com/sv/Om-SSAB/Historia/ 
12 http://www.ssab.com/sv/Om-SSAB/Om-SSAB1/ 
13 http://www.specialsteel.se/om-duroc-special-steel.aspx 
14 http://www.duroc.se/om-duroc.aspx 
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1.10.3 AGA Gas 
Aga Gas AB producerar industrigas, exempel på sådana är gaser till svetsning, kylning samt 
uppvärmning. De vanligaste gaserna som används vid tillverkning av industrigaser är syrgas, 
kvävgas samt argon. En stor del av AGA Gas är produktion, förvaring samt distribution av 
gaser. En av de vanligaste distributionsformerna är att företag/privatpersoner åker till en av 
företagets anläggningar för att fylla på gas, för större kvantiteter kan gasen levereras med 
antingen tankbil eller järnvägsvagn. I anslutning till SSAB Tunnplåt har AGA Gas en 
luftgasfabrik15. 
 
AGA Gas bildades i slutet av 1800-talet i syfte att utveckla Acetylengasteknologin. Man kom 
med tiden att producera allt från element, fyrar, trafikljus och andra signalsystem, 
svetsutrustning, medicinsk utrustning och radio/tv-apparater. Under 1970-talet kom företaget 
att skifta fokus till en mer specialiserad inriktning, detta till följd av dålig lönsamhet som 
helhet.  AGA Gas kom att fokusera på den snabbt växande marknaden för industri- och 
processgaser.  Idag används företagets produkter inom exempelvis svetsning, metallurgi och 
processkemisk industri16. I dagsläget har AGA Gas ca 650 anställda, år 2000 blev företaget 
uppköpt av den tyska koncernen Linde Gas.  
 

1.10.4 Shell Distribution 
Svenska Shell bildades 1912. Företagets verksamhet består i huvudsak av raffinering av olja 
till olika petroleumprodukter, dessa produkter säljs sen vidare till företag och privatpersoner i 
Sverige. Exempel på de produkter som Shell tillhandahåller är olika typer av drivmedel, 
smörjmedel samt eldningsoljor. Företagets svenska del har ca 320 anställda17. 
 
Svenska Shell har haft en depå i Uddebo oljehamn sen början på 1950-talet. Vid företagets 
anläggning Shell Distribution, lagras samt distribueras olje- och petroleumprodukter i olika 
cisterner. De största mängderna av företagets produkter i hamnen ankommer via fartyg, 
utlastning sker via tankbil. Anläggningen har ett 20-tal cisterner för de olika vätskeklasserna. 
För klass 1-vara finns det 11 cisterner, 8 cisterner för klass 2-varor samt 11 cisterner för klass 
3-varor18.  
 
Svenska Shell ingår i Shellkoncernen, med mer än 112000 anställda i över 140 länder. 
Koncernens huvudsakliga handelsvaror är petrokemiska, dvs. handel med olja och gas, 
produktion samt försäljning av bränsle osv. Moderbolaget bildades under det första decenniet 
på 1900-talet, då Royal Dutch petroleum och Shell transport and trading company slogs ihop, 
i syfte att konkurrera med Amerikanska Standard Oil. Koncernen har sitt huvudkontor i 
Nederländska Haag19. 
 

                                                 
15 http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/nav_abus 
16 http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/nav_abus_history 
17 http://www.shell.com/home/content/se-sv/about_shell/vilka_vi_ar/fakta_svenska_shell.html 
18 Svenska Shell: Riskanalys för AB Svenska Shells oljedepå i Luleå, 2009 
19 http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_history/dir_our_history_14112006.html 
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1.11 Ämnesbeskrivningar 
Här beskrivs de ämnen som är av intresse för rapporten. 
 

1.11.1 Masugnsgas 
Masugnsgas fås som restprodukt då masugnen vid SSAB Tunnplåt producerar råjärn. Denna 
gas tas normalt omhand utav värmekraftverket LUKAB, vilka använder gasen som bränsle i 
sin anläggning. Masugnsgas består till ca 25 % av kolmonoxid, en lika stor del koldioxid, 
svavelväte, kväve samt vattenånga20. Kolmonoxid är vid standardtryck samt temperatur en 
lukt och färglös gas, med en lite högre densitet än luft, gasen bildas vid ofullständig 
förbränning av kolbaserade ämnen. Den effekt kolmonoxid har på människan är att den har 
lättare att binda sig till hemoglobinet i blodet än vad syre gör, detta kan i sin tur leda till 
syrebrist och slutligen kvävning som följd. Symptom som fås vid kolmonoxidexponering är 
huvudvärk, illamående, samt yrsel21.   
 

1.11.2 Bensen 
Bensen är vid standardtemperatur och tryck en vätska, Bensen klassas som mycket farligt, det 
är cancerogent, lättantändligt samt giftigt. Ämnet verkar irriterande på hud samt organ vid 
förtäring, Bensen påverkar centrala nervsystemet vid förtäring samt inandning. Symptom som 
fås vid exponering är illamående, yrsel, kräkningar och medvetslöshet22. 
 

1.11.3 Syre 
Syrgas är en lukt och färglös gas vid standardtryck och temperatur, denna reagerar starkt med 
organiska material. Syrgas är i sig inte brännbar, men den underhåller förbränningsprocesser. 
Symptom hos personer som utsatts för höga halter syrgas är illamående, yrsel, och 
andningsbesvär. Vanligtvis förvaras syrgasen flytande, det gör man genom att kyla ner den 
kraftigt. Ett utsläpp av syrgas ökar möjligheten för brand samt explosion i det fall vätskan 
kommer i kontakt med brännbart material. Ämnen som normalt ej är brännbara kan i ett 
sådant fall både antända samt explodera. Eftersom vätskan vid förvaring är såpass nerkyld, 
finns stor risk för frysskador. Utrustning som kommer i kontakt med vätskan riskerar att 
spricka till följd av den kraftiga temperaturskillnaden. När vätskan släpps ut finns risk för 
kraftig dimbildning till följd av den fuktrika luftens kondensering. För att brand ska uppstå till 
följd av utsläpp måste en antändningskälla finnas, exempelvis någon form av elektrisk 
utrustning. En särskild problematik med brand i ett sådant fall är dels dimbildning från 
släckvattnets kontakt med ämnet, risk finns för kraftig isbildning på de föremål som 
besprutas23.   
 

                                                 
20 ÅF-Consult, Spridningsberäkningar för CO, 2008 
21 Air Liquide, Säkerhetsdatablad Kolmonoxid, 2008 
22 AB Göteborgs termometerfabrik, Säkerhetsdatablad Bensen, 2005 
23  Lennart Sundvall, Utsläpp av stora mängder flytande syre, AGA Gas AB Luleå, 01.12.03 
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1.11.4 Kväve 
Kvävgas är vid standardryck och temperatur en lukt-, färgfri samt ogiftig gas. Kvävet förvaras 
vanligtvis flytande i tankar, nedkylt till ca -200°C. Utsläpp av flytande kväve kan orsaka 
köldskador, dimbildning samt förhöjd kvävningsrisk. Köldskador kan lätt uppstå på den som 
kommer i kontakt med den flytande vätskan, pga. den låga temperaturen. Dimbildningen sker 
på samma sätt som för syrgas, dvs. att fukten i luften kondenserar till följd av de stora 
temperaturskillnaderna. Den förhöjda kvävningsrisken kommer från att syrehalten reduceras 
vid ett kväveutsläpp. Utrustning som kommer i kontakt med den nedkylda vätskan riskerar att 
spricka till följd av den stora temperaturskillnaden. Då kvävgas kan orsaka kvävning, skall 
vindstyrka samt riktning observeras vid ett eventuellt utsläpp24. 
 

1.11.5 Argon 
Argon är liksom kvävgas en ogiftig lukt- och färglös gas. Vid AGA Gas anläggning förvaras 
den flytande, nedkyld till ca -185°C. Ett utsläpp av argon får i princip samma konsekvenser 
som ett utsläpp av kvävgas. Med andra ord köldskador, dimbildning samt kvävningsrisk. 
Dessa uppkommer på samma sätt för argon, dvs. köldskador på den som kommer i kontakt 
med vätskan pga. den låga temperaturen, dimbildning sker till följd av att fukten i luften 
kondenserar. Kvävningsrisken beror på den sänkta syrehalten i luften. Ett utsläpp av argon 
kan orsaka sprickbildning samt kollaps på byggnader och utrustning som kommer i kontakt 
med vätskan. Då argon kan orsaka kvävning, skall vindstyrka samt riktning observeras vid ett 
eventuellt utsläpp25. 
 

1.11.6 Bensin 
Bensin är samlingsnamnet för en produkt bestående av mer än 500 olika kolväten, detta är en 
lättflyktig nästintill genomskinlig vätska. Bensin har låg flampunkt, redan vid normal 
temperatur kan vätskan avge brännbara gaser. Särskilt farligt är detta om ett utsläpp inträffar i 
stängda utrymmen med dålig luftväxling, farliga koncentrationer av lättantändliga gaser kan 
då snabbt bildas. Dessa gaser har högre densitet än luft, varvid de vid ett utsläpp skulle samlas 
i håligheter/brunnar eller ledningar samt via dessa nå antändningskällor långt bort från själva 
utsläppet. Bensin är mycket brandfarligt, vätskan är giftig samt farlig vid förtäring och 
inandning. Symptom som kan fås efter exponering är huvudvärk, illamående, yrsel,  
hudirritation samt luftrörsbesvär. Bensin innehåller en del bensen, vilket i sig är 
cancerframkallande26.  
 

1.11.7 Diesel 
Diesel är en lättflyktig brandfarlig klar vätska med säregen lukt. Inandning av dieselångor kan 
skapa irritation i luftvägarna. Symptomen som fås är likartade med de som fås vid bensin, 
dvs. huvudvärk, illamående, yrsel och hudirritation. Jämfört med bensin så har diesel en 
märkbart högre flampunkt, produkten klassas således som mindre brandfarlig än bensin. 
Eftersom diesel ej är speciellt löslig i vatten så skulle ett utsläpp i vatten lägga sig som en 
hinna ovanpå vattnet27. 
                                                 
24 Lennart Sundvall Utsläpp av stora mängder flytande kväve eller argon, AGA Gas AB Luleå, 01.12.03 
25 ibid 
26 Conoco Phillips Nordic AB, Säkerhetsdatablad Bensin Mk1, 2008 
27 Conoco Phillips Nordic AB, Säkerhetsdatablad Dieselbränsle Mk1, 2006 
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1.11.8 E85 
E85 är en blandning mellan etanol och bensin. Denna har ett lägre energiinnehåll än ren 
bensin. Vätskan är lättlöslig i vatten, ångor av E85 samlas vid golv samt i lågt benägna 
utrymmen. Vätskan är lättflyktig samt lite rosa i färgen med en karakteristisk lukt. Inandning 
av ångor från produkten kan framkalla symptom som illamående, huvudvärk och kräkningar. 
Då bensen är en del av innehållet i produkten så är även E85 cancerframkallande28. 
 

1.11.9 Flygfotogen 
Flygfotogen, Jet-A1, är en giftig klar vätska. Produkten är likt diesel inte speciellt lösligt i 
vatten. Flygfotogen är hälsofarligt samt brandfarligt, vid exponering kan vätskan vara 
hudirriterande. Ångor av flygfotogen kan vara irriterande för ögon och andningsorgan29. 
 

1.11.10 Eldningsolja 
Eldningsolja är liksom diesel brandfarligt, denna produkt har högre flampunkt än bensin och 
E85. Liksom diesel så löser sig eldningsolja mindre bra i vatten, ett utsläpp av vätskan skulle 
lägga sig ovanpå vattnet. Eldningsolja klassas som en hälsoskadlig samt miljöfarlig vara. 
Långvarig exponering av produkten ger symptom som påminner om dem som fås vid 
bensinutsläpp, dvs. illamående, huvudvärk och yrsel30. 
 

1.11.11 Ammoniak 
Ammoniak är vid standardtryck och temperatur en färglös gas med en karakteristisk stickande 
lukt. Ämnet är frätande samt irriterande på ögon, andningsvägar och slemhinnor. Ammoniak 
är brandfarligt och giftigt för människor. Vid direktkontakt med utsläpp av ammoniak kan 
förutom tidigare nämnda effekter även köldskador uppstå, detta till följd av att ammoniaken 
vid förvaring kyls ner till under sin kokpunkt på -33°C. Vid ett läckage skulle den flytande 
ammoniaken snabbt kondenseras följt av att den sprids med den omgivande luften31. 

                                                 
28 Conoco Phillips Nordic AB, Säkerhetsdatablad Etanolbränsle E85, 2006 
29 St1 Oy, Säkerhetsdatablad Flygfotogen JET A-1 (JETA1), 2008 
30 Svenska Shell, Säkerhetsdatablad Shell eldningsolja WRD 0,1 % S, 2006 
31 Linde Gas AGA, Säkerhetsdatablad Ammoniak, 2007 
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2 Resultat 
I följande del redovisas rapportens resultat i form av grovanalys, händelseträdanalys samt 
spridningsberäkningar. Identifierade risker baseras på befintliga riskanalyser samt 
säkerhetsrapporter för respektive företag. 
 

2.1 Riskinventering 
Under detta avsnitt redovisas de risker som framkommit i de riskanalyser samt 
säkerhetsrapporter som finns för respektive företag. 
 

2.1.1 SSAB Tunnplåt 
För SSAB Tunnplåt har man identifierat följande risker: utsläpp av masugnsgas samt utsläpp 
av bensen till invallning. 
 

2.1.1.1 Utsläpp av masugnsgas 
För fallet utsläpp av masugnsgas krävs det någon form av åverkan på den ledning vilket 
transporterar gas från masugn till gasklockan. Själva ledningen korsar en av områdets 
huvudvägar på en sådan höjd att ett höjdfordon med flaket uppfällt skulle kollidera med 
ledningen. Vid åverkan på ledningen så att denna springer läck kommer masugnsgas att 
frigöras, beroende på hålets storlek så påverkas utsläppets omfattning32.  
 

2.1.1.2 Utsläpp av bensen till invallning 
SSAB Tunnplåts bensenanläggning finns lokaliserad intill koksverket ute på Svartöstadens 
industriområde. I tillverkningsprocessen för koks bildas koksgas, ur denna separeras den 
bensen som bildas som restprodukt. Den utvunna bensenen pumpas vidare till en lagertank för 
senare borttransport samt vidarebearbetning. För aktuellt scenario är det tänkt att det sker ett 
läckage från lagertanken ut till den invallning, vilket densamma är omsluten av. Läckaget 
avdunstar och ett gasmoln bildas, vilket i sin tur sprids utmed marken i vindriktningen 
eftersom gasen är tyngre än luft. Läckagets storlek varierar efter hur pass snabbt det upptäcks, 
samt aktuell vindstyrka33. 
 

                                                 
32 ÅF-Consult, Spridningsberäkningar för CO, 2008 
33 ÅF-Consult, Spridningsberäkningar för bensen, 2008 
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2.1.2 AGA Gas 
För AGA Gas har man identifierat följande: kondensorexplosion, utsläpp av stora mängder 
flytande syre samt utsläpp av stora mängder flytande kväve eller argon. För alla typer av 
utsläpp av flytande vätskor vid AGA Gas anläggning, krävs det att den klaffventil som finns 
installerad i tanken för respektive vätska ej fungerar för att ett okontrollerat utsläpp skall ske.  
 

2.1.2.1 Kondensorexplosion 
För fallet kondensorexplosion finns ett scenario där de luftföroreningar som anrikas i 
processen antänder det aluminium som kondensorn består utav. De föroreningar som samlas 
mellan kondensorväggarna spontanantänds, varvid en kedjereaktion startar. Aluminiumet i 
kondensorn antänds samt flytande syre förångas, kontentan av reaktionen är totalförstörelse 
av hela anläggningen. Detta scenario har inträffat ett fåtal gånger vid olika 
luftgasanläggningar. I dessa fall har explosionen föranletts av större partikelutsläpp från 
närliggande industri, samt en större skogsbrand i närområdet. Effekten av en 
kondensorexplosion är såpass allvarlig att mer än endast den aktuella anläggningen är i fara, 
vid de tidigare händelserna ödelades även en del av närliggande industri till följd av 
explosionen34. 
 

2.1.2.2 Utsläpp av stora mängder flytande syre 
Vid AGA Gas anläggning finns en tank innehållandes flytande syre. Utsläppet av flytande 
syre sker till följd av ett rörbrott, orsakat exempelvis av att en tankbil efter fullgjord tankning 
kör iväg från tankningsstationen utan att montera ifrån matarslangen35. 
 

2.1.2.3 Utsläpp av stora mängder flytande kväve 
Vid AGA Gas anläggning finns en tank innehållandes flytande kväve. Ett utsläpp av flytande 
kväve sker till följd av ett rörbrott orsakat exempelvis av att en tankbil kör iväg från 
tankningsstationen utan att ta bort matarslangen36.  
 

2.1.2.4 Utsläpp av stora mängder flytande Argon 
Vid AGA Gas anläggning finns två tankar som innehåller flytande argon. Utsläppet sker till 
följd av ett rörbrott, orsakat förslagsvis av att en tankbil lämnar tankningsstationen utan att 
montera ifrån matarslangen37. 
 

                                                 
34 Lennart Sundvall, Kondensorexplosion, AGA Gas AB Luleå, 01.12.03 
35 Lennart Sundvall, Utsläpp av stora mängder flytande syre, AGA Gas AB Luleå, 01.12.03 
36 Lennart Sundvall Utsläpp av stora mängder flytande kväve eller argon, AGA Gas AB Luleå, 01.12.03 
37 ibid 
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2.1.3 Shell Distribution 
De risker som finns identifierade för Shell Distributions anläggning är alla förknippade med 
hantering av brandfarliga varor. Shell har i sin riskanalys identifierat risker i samband med 
hantering av klass 3 vätska38. Identifierade risker är: Läckage på inpumpningsledning i 
samband med lossning från fartyg, överspolning i samband med utlastning, pumphaveri på 
utlastningspumpar samt överspolning av cistern vid överpumpning. 
 

2.1.3.1 Läckage på inpumpningsledning i samband med lossning från fartyg 
Vid inpumpning av bensin från fartyg till cistern uppstår ett större läckage på ledningen, till 
följd av att en flänspackning har gått sönder. Beroende på pumpflödets hastighet samt när 
läckaget upptäcks påverkas utsläppets storlek. I det fall utsläppet skulle fatta eld fås 
konsekvenser på människor till följd av rökgaser samt värmestrålning, miljöpåverkan sker 
från själva utsläppsämnet samt eventuellt släckvatten. Brand kan uppstå av extern 
antändningskälla alternativt av att statisk elektricitet bildas när bensinen läcker ut genom den 
trasiga flänspackningen, varpå en gnista antänder läckaget. Kraftig rökutveckling samt 
värmestrålning sker, Beroende på vindriktning kommer flammor svepas mot cisterner, 
sannolikt kommer sticklågor kunna antända de bensinångor som läcker från närliggande 
cisterner - med cisternbrand som följd. Detta scenario skulle kräva att utrustning samt 
personal från Släckmedelcentralens depåer i Sundsvall och Stockholm inhämtas, samt att man 
med hjälp av denna begränsar branden till enstaka cistern. Övriga cisterner bör kunna kylas 
samt pölbranden släckas. De skador som uppstår antas vara av materiell art samt 
miljömässiga. Den brandbelastade cisternen samt närliggande utrustning kommer vara 
obrukbar, miljömässiga skador består av rökgasspridning över hela oljehamnen. Kyl- och 
släckvatten, skumrester och liknande rinner ner i OFA (system för oljeförorenat vatten) 
kopplad till Luleå hamns gemensamma oljeavskiljare och dagvattensystem. Sanering av 
hamnbassäng och bortgrävning av fyllnadsmassor måste ske39. 
 

2.1.3.2 Överspolning i samband med utlastning 
Överspolning i samband med utlastning mot tankbil är det vanligaste arbetsmomentet i 
anläggningen. Detta moment är det som innehåller flest manuella moment vid anläggningen, 
med flest möjligheter till mänskliga faktorn feltyper. I samband med tankning av tankbil 
bryter inte det automatiska överfyllningsskyddet, varvid läckage på tankutlastningens 
betongplatta sker. Eftersom betongplattan har brunnar som är anslutna till Shells 
oljeavskiljare, sker inget vidareutsläpp - frånsett eventuell avdunstning till luften. Brand 
skulle kunna uppstå när en statisk gnista antänder den bensin vilket runnit ut på 
tankutlastningens betongplatta.40. 
 

                                                 
38 Svenska Shell AB: Riskanalys för AB Svenska Shells oljedepå i Luleå, 2009 
39 ibid 
40 ibid 
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2.1.3.3 Pumphaveri på utlastningspumpar 
I samband med utpumpning går statorhuset i en bensinpump sönder, varvid läckage uppstår 
tills dess cisternens automatventil stänger pga. det minskade ledningstrycket. En fördröjning 
på 90 sekunder sker tills dess flödet stoppats. Det läckage som uppstår stoppas till största 
delen av invallningen från betongplattan samt anläggningens oljeavskiljare. Miljöpåverkan 
blir till största del den avdunstning som sker utav den fria bensinen. Brand kan uppstå i 
samband med att statorhuset spricker och bensinläckaget antänds. Då den mängd bensin som 
antänds underhåller brand i ca 5 minuter påverkas ej cisterner eller utlastningar nämnvärt, 
branden antas självslockna då den brännbara vätskan åtgått. De skador som uppstår är 
rökgasspridning samt bortbränd färg på rörledningar och pumpar41.  
 

2.1.3.4 Överspolning av cistern vid överpumpning 
I samband med överpumpning av bensin sker en överspolning av cistern, utsläppet samlas upp 
av den invallning som finns runt cisternen. Storleken på utsläppet beror på när överspolningen 
upptäcks, skador som sker är miljömässiga eftersom avdunstning till luft sker så länge 
saneringen pågår av den överspolade bensinen. Brand kan uppstå då den bensin som träffar 
marken skapar en statisk gnista, vilket i sin tur antänder den bensin som finns inom cisternens 
invallning. Cisternhöjd samt takets tätning förhindrar att en brand ska nå bensinen inuti 
densamma. Den strålning vilket branden orsakar antas upptas av cisterninnehållet utan att 
spridning till densamma sker, eventuell strålningspåverkan på närliggande cisterner begränsas 
av cisterninvallningens höjd. Miljöpåverkan är främst rökgasspridning till närliggande 
område42. 
 

2.1.4 Duroc Special Steel 
För Duroc Special Steels verksamhet har ett antal riskkällor identifierats där följande risker är 
upptagna: läckage på lagertank för ammoniak, läckage på rörledningar för ammoniak, 
armatur i ammoniaksystemet, lossningsplatsen för ammoniak, förångare och filter, NH3-
krackers samt klockugnar. Alla scenarier är förknippade med hantering av ammoniak samt 
krackergas.  
 

2.1.4.1 Läckage på lagertank för ammoniak 
Mindre läckage kan uppstå från ventil och instrument pga. packningsläckage, större läckage 
såsom mantelbrott kan uppstå till följd av korrosion eller mekanisk åverkan43.  
 

2.1.4.2 Läckage på rörledningar för ammoniak 
Läckage orsakat av endera mekanisk åverkan, utmattningsskada eller brandskada. Beroende 
på var skadan sker samt storleken påverkas koncentrationen av utsläppet, från livshotande till 
mindre allvarlighet44. 
 

                                                 
41 Svenska Shell AB: Riskanalys för AB Svenska Shells oljedepå i Luleå, 2009 
42 ibid 
43 JNN Contracting AB: Lucoil Steel AB, Riskanalys, Duroc Special Steel, 2004 
44 ibid 
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2.1.4.3 Armatur i ammoniaksystemet 
Läckage av ammoniak orsakat av instrument, packningsläckage eller liknande tätningar. 
Beroende på läckagets storlek samt lokalisering påverkas koncentrationen och därmed 
utsläppets allvarlighet45. 
 

2.1.4.4 Lossningsplatsen för ammoniak 
Läckage orsakad av hål eller spricka i slangutrustning, slangbrott orsakad av endera mekanisk 
åverkan, lossad koppling eller avdragen kopplingssockel. Ammoniak i vätske- eller gasform 
läcker ut46. 
 

2.1.4.5 Förångare och filter 
Packningsläckage från ventil, instrument eller mantel. Utsläpp av ammoniak i gas eller 
vätskeform sker. Beroende på utsläppets storlek samt lokalisering påverkas dess 
allvarlighet47. 
 

2.1.4.6 NH3-krackers 
Utsläpp av krackergas från läckande instrument, ventiler eller mantel. Eftersom krackergas 
innehåller ca 75 % vätgas, kan det vid blandning med luft bilda en explosiv blandning av så 
kallad knallgas. Vid antändning av denna skulle personer i direkt anslutning till läckaget 
kunna brännskadas eller skadas av den tryckvåg som bildas av explosionen48. 
 

2.1.4.7 Klockugnar 
I det fall inblandningen av kvävgas i krackergas ej fungerar samt att den oblandade 
krackergasen kommer in i ugnsklockan, råder det explosionsrisk samt risk för att klockan 
skjuts iväg eller går sönder49. 
 

                                                 
45 JNN Contracting AB: Lucoil Steel AB, Riskanalys, Duroc Special Steel, 2004 
46 ibid 
47 ibid 
48 ibid 
49 ibid 
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2.2 Riskidentifiering  
En riskidentifiering för valda objekt inom området har gjorts, med fokus på individ- och 
samhällsrisk. I detta avsnitt nämns de risker som är valda för vidare analys.  
 

2.2.1 SSAB Tunnplåt 
Vald risk att titta närmare på när det gäller SSAB Tunnplåt är utsläpp av masugnsgas. 
Utsläppet av masugngas antas ske till följd av att ett höjdfordon kör på den ledning vilken 
transporterar gasen från masugn till gasklocka, med skada alternativt totalhaveri av ledningen 
som följd.  
 

2.2.2 Shell Distribution 
För Shells Distributions anläggning är vald risk läckage på inpumpningsledning i samband 
med lossning från fartyg. Vid inpumpning av bensin från fartyg till cistern uppstår ett större 
läckage på ledningen, till följd av att en flänspackning har gått sönder. Beroende på 
pumpflödets hastighet samt när läckaget upptäcks påverkas utsläppets storlek. Valet av klass 3 
vätska baseras på det faktum att Shell i sin riskanalys identifierat risker i samband med 
hantering av just klass 3 vätska. 
 

2.2.3 AGA Gas 
Den risk som valts ut för AGA Gas är fallet utsläpp av stora mängder flytande syre. Utsläppet 
av flytande syre sker till följd av ett rörbrott, orsakat exempelvis av att en tankbil efter 
fullgjord tankning kör iväg från tankningsstationen utan att montera ifrån matarslangen. Efter 
utredning av vald risk konstateras att denna ej behöver undersökas vidare. 
 

2.2.4 Duroc Special Steel 
För Duroc Special Steels verksamhet har läckage på lagertank för ammoniak valts som risk 
att studera vidare. Mindre läckage kan uppstå från ventil och instrument pga. 
packningsläckage, större läckage såsom mantelbrott utifrån korrosion eller mekanisk åverkan.  
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2.3 Beräkning av risknivån 
Följande del av rapporten innehåller beräkningar av, samt en sammanställning av de 
beräknande riskerna. Beräkning av risknivå redovisas för varje enskild risk. För mer ingående 
beskrivning av individ- och samhällsriskerna samt dess beräkningar, se bilagor 1-10. 
 

2.3.1 Individrisk 
Individrisken kommer att uppskattas enligt följande formel: 
 

α∗−∗= )(2 22 arfIR  
 
 f = frekvensen för enskilt scenario (frekvens/år) 
 r= beräknat riskavstånd för enskilt scenario (m) 
 a= avstånd från olyckan (m) 
α = vinkelkvoten 
 
I denna rapport kommer vinkelkvoten att vara 20/360, denna kompenserar för att utsläppet 
endast kommer att ske i en riktning. I de scenarier där pölbrand förekommer så kommer 
vinkelkvoten inte användas. Individrisken kommer att presentera varje enskild risk som en 
funktion av avstånd från händelsen/olyckan.  
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Diagram 1. Individrisk för kolmonoxid 
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Diagram 2. Individrisk för ammoniak 
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Diagram 3. Individrisk för klass 3 vätska 
 
Den röda respektive blå linjen i diagrammen visar föreslagna gränsvärden från 
Räddningsverket50. Området mellan linjerna är det så kallade ALARP- området, där riskerna 
kan accepteras om de tas i särskild beaktning. I diagram 1 befinner sig individrisken inom 
ALARP- området, medan den i diagram 2 ligger klart under de gränsvärden som är 
föreslagna. I diagram 3 överstiger individrisken en acceptabel nivå. 
 

                                                 
50 Göran Davidsson, Värdering av risk, Räddningsverket, (Karlstad 2002), 8-6, 8-8 
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2.3.2 Samhällsrisk 
Samhällsrisken uppskattas med följande formler: 
 

Nrn ***2 απ=  
 
Där; 
 
n = antalet omkomna individer (st.) 
r = riskavståndet (m) 
N = befolkningstätheten (inv./km2) 
α = vinkelkvoten 
 
Vinkelkvoten behandlas på samma sätt under samhällsrisk som för avsnittet gällande 
individrisk.  
 
Samt: 

i

n

i
i NfD ∑

=

=
1

 

Där;  
 
 D = förväntat antal döda per år 
 f = frekvensen för respektive scenario 
N= antalet döda vid respektive scenario. 
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Diagram 4. Samhällsrisk kolmonoxid 
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Diagram 5. Samhällsrisk ammoniak 
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Diagram 6. Samhällsrisk klass 3 vätska 
 
Den röda respektive blå linjen i diagrammen visar föreslagna gränsvärden från 
Räddningsverket51.  Området mellan linjerna är det så kallade ALARP- området, där riskerna 
kan accepteras om de tas i särskild beaktning. I diagram 5 ligger samhällsrisken klart under de 
värden som är föreslagna, medan en del av densamma befinner sig inom ALARP- området i 
diagram 4 och 6.  
 

                                                 
51 Göran Davidsson, Värdering av risk, Räddningsverket, (Karlstad 2002), 8-6, 8-8 
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2.4 Känslighetsanalys 
När man beräknar risker av olika slag förekommer en viss mängd osäkerhet, denna osäkerhet 
utgörs till största delen av de data man väljer att använda sig av. Osäkerheten kan också bero 
på de beräkningsmodeller och dataprogram som används. 
 

2.4.1 Osäkerheter 
• Sannolikheterna i denna rapport är en osäkerhet, då dessa ej alltid bygger på statistiska 

fakta. Använda värden kommer till viss del från de företag som ingår i rapporten, i det 
fall då det ej har gått att få fram sådana data har uppskattningar gjorts gentemot 
tidigare framtagna riskanalyser.  

 
• Frekvensen att varje händelse inträffar 1 gång på 100 år kan anses vara hög, djupare 

verifiering har ej gått att göra. 
 

• Vind och annan statistik från SMHI är en osäkerhet om än en ganska marginell sådan, 
då deras mätningar stäcker sig över en lång tid med små variationer. De instrument 
som används för att mäta data har alla en viss nivå av osäkerhet.  

 
• Stabilitetsklasserna bygger till stor del på väderförhållanden, då dessa i förlängningen 

påverkar riskavståndet vid beräkningar av spridning.  
 

• Befolkningstätheten är beräknad utefter satt område, det kan vara en osäkerhet. 
Antalet personer som befinner sig i området ändrar sig över tid. 

  
• De antaganden som är gjorda anses vara konservativt bedömda, detta för att hamna på 

en ”säker nivå” gällande de beräkningar som är gjorda. 
 

• För att analysera det som anses vara de största osäkerheterna, sannolikhet och 
konsekvens, har dessa varierats.  
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2.4.2 Känslighetsanalys individ- och samhällsrisk 
För att analysera det som anses var de största osäkerheterna, nämligen ingående sannolikheter 
för de olika riskerna, så har dessa varierats i diagrammen nedan. De beräknade 
sannolikheterna kommer att ökas och minskas med 1.  
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Diagram 7. Känslighetsanalys klass 3 vätska samhällsrisk 
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Diagram 8. Känslighetsanalys ammoniak samhällsrisk 
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Diagram 9. Känslighetsanalys kolmonoxid samhällsrisk 
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Diagram 10. Känslighetsanalys ammoniak individrisk 
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Diagram 11. Känslighetsanalys klass 3 vätska individrisk 
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Diagram 12. Känslighetsanalys kolmonoxid individrisk 
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3. Diskussion 
För att risknivån skall kunna hållas på en så låg nivå som möjligt i ett samhälle krävs det att 
samtliga parter hjälps åt. Samhället med kommuner, myndigheter och lagstiftare ställer krav 
på att företagen skall kunna uppvisa hur de hanterar sina risker samt vilken nivå de ligger på, 
detta gör man genom Sevesolagen och LSO. 
 
DNV tog fram ett förslag till risknivåer på uppdrag av den myndighet som då var ansvarig för 
dessa frågor, Räddningsverket. Efter att förslaget togs fram 1997 ha de framtagna 
risknivåerna blivit någon form av praxis vid beräkning av individ- och samhällsrisk. Det som 
skulle vara att föredra för att skydda tredje man är någon form av lagstiftning där det fastställs 
vilken nivå som samhället godtar. Det skulle också underlätta för företagen, så att de vet vilka 
risker som accepteras eller ej. 
 
Denna rapport baseras på risker identifierade av de företag som ingår i rapporten. Utav dessa 
identifierade risker valdes tre ut. Utsläpp av masugns vid SSAB Tunnplåt, läckage på 
lagertank för ammoniak eller anslutningar i Duroc Special Steels anläggning samt läckage på 
inpumpningsledning i samband med lossning från fartyg vid Shell Distributions anläggning. 
 
Beräkningar har gjorts för att få fram individ- och samhällsrisk. De framtagna nivåerna för de 
olika riskerna hamnade till största delen inom det acceptabla intervallet för risker. Den risk 
som stod ut var utsläpp av masugnsgas, vilken hamnar inom ALARP-området, där risker kan 
vara acceptabla om de beaktas samt åtgärder som antas rimliga vidtas.  Det är vår åsikt att så 
har gjorts av SSAB Tunnplåt, eftersom företaget aktivt arbetar med riskreducerande åtgärder.  
 
I känslighetsanalysen varierades den beräknade sannolikheten för samtliga individ- och 
samhällsrisksberäkningar. Den visade på att riskerna i enstaka fall hamnade i en annan 
kategori än vad de hamnade ifrån början.  
 
Förslag till fortsatta arbete vore att titta på eventuella konsekvenser gällande hur risknivån 
skulle ändras till följd av en dragning av Norrbottniabanan förbi området. Den förfrågan från 
SSAB Tunnplåt om ökad produktion bör även tas i beaktande. Det bör dessutom nämnas att 
det finns risker associerade med övriga verksamheter inom området, vilka ej tagits upp i 
denna rapport. För att få en bättre bild över hela områdets risker måste även dessa utredas.  
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4. Slutsats 
De slutsatser som kan dras av rapporten är att Klass 3 vätska ligger över de gränsvärden som 
är uppsatta för individrisk, detta som en följd av den höga sannolikhet som är beräknad av 
Shell. Klass 3 vätskans samhällsrisk ligger inom ALARP-området. En stor del av risken för 
kolmonoxidutsläpp hamnar inom ALARP-området, både för individ- och samhällsrisk. När 
det gäller ammoniak är både individ- och samhällsrisken så pass liten att den kan bortses 
ifrån. Anledningen till att riskerna hamnar på en låg nivå är kombinationen av sannolikheterna 
för ammoniak- och kolmonoxidutsläpp delat med den förhållandevis låga populationen i 
området. 
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Bilaga 1 Beräkningar av riskavstånd 
Ämnen som tillhör Klass 3 
Ett ämne som tillhör klass 3 antänds, detta resulterar i en pölbrand vilken strålar mot 
omgivningen. Strålningen beror på de utsläppsmängder vilka i sin tur styr flamhöjden, värden 
för bensin kommer att användas. 
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Där; 
 
b’ = förbränningshastighet per ytenhet (0,0048 kg m-2 s-1) bensin 
 
ρ = luftens densitet (1,29 kg m-3) 
 
g = tyngdacceleration (9,82 m s-2) 
 
Strålning per ytenhet för en flamma ges av: 
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Där;  
 
hf  = energivärde (44,7*103 J kg -1) bensin 
 
df  = flammans diameter, denna antas vara lika med pöldiametern. 
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Skadekriterier 
Som skadekriterium sätt 2:a gradens brännskada, denna uppstår utomhus vid:  53/4 10*3* =gt
 
Där; 
 
t = tiden (s) 
 
q = strålningsnivån (W/m2) 
 
Nivån bygger på försök med kärnvapen i USA. Innanför strålningsradien förekommer 3:e 
gradens brännskador samt död. Inom52 riskradien för 2:a gradens brännskador antas 50 % 
drabbas av 2: gradens brännskador, 15 % antas dö. Den beräknade tiden för att människor 
skall kunna sätta sig själv i säkerhet sätts till 10 sekunder, med en strålningsnivå 2,3 kW/m2  

Exempelvis så är den infallande solens strålning vid ekvatorn 1 kW/m2, Sverige är densamma 
0,7 kW/m2. Vid utrymning får strålningen inte överstiga 10 kW/m2 vid kortvarig exponering. 
Som kriterium för död på grund av strålning sätts 25 kW/m2  

 

Riskavstånd 
Formeln nedan används för att beräkna riskavståndet: 
 

12112 * FPP aτ∗=  
 

12F  löses ut för att beräkna riskavstånd 
 
Där; 
 

12F = Fmax (Vinkelkoefficient mellan mottagare och källa) 

12P = strålning från källa till mottagare 

aτ  = transmissionsförmåga för luft 

1P = strålning från källa 
 

 
Figur 8. Maximala vinkelkoefficienten vid strålning från cylinder (Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga 
gaser och vätskor, 1998) 

                                                 
52 Stellan Fischer, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, FOA,(1998), 332 
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Ur tabell 1 kan avstånd x utläsas efter att man beräknat h/r. 
 
Tabell 1 Indata för beräkning av riskavstånd 
Utsläpp Pöl 

diameter 
(m) 

Flamhöjd 
(m) 

Strålning
(kW/m2) 

h/r  
2,3 
(kW/m2)

Τ  
2,3 
(kW/m2)

Fmax 
2,3 
(kW/m2) 

h/r  
25 
(kW/m2) 

Τ 
25 
(kW/m2)

Fmax 
25 
kW/m2)

Stort 20 22,6 136 2,3 0,8 0,02 2,3 0,8 0,23 
Litet 5 8,6 95 3,4 0,8 0,03 3,4 0,8 0,33 
 
 
Tabell 2 Riskavstånd 
Utsläpp Avstånd till 2: grads 

brännskada 
Avstånd till 25 kW/m2

Stort 90 23 
Litet 22,5 5 
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Bilaga 2 Beräkningar av LC50
LC50 är en statistisk beräkning för när 50 % av en population dör av koncentrationen i PPM 
till följd av ett visst ämne spritt i luft.  LC50 beräkningar kommer att göras för kolmonoxid 
och ammoniak. 
 
För att beräkna LC50 kommer probitfunktionen53 att användas: 
 

tC lnlnPr 21 ββα ++=  
 
Där; 
 
Pr = mått för toxiska effekten 
α , 1β , 2β  = regressionsfaktorer  
 C = koncentration 
 t = exponeringstiden 
 
Vidare kan sambandet uttryckas: 
 

)ln(Pr 2 tC nβα +=  
 
n = 1β / 2β  
 
Pr sätts till 0 enligt tabell 9.654, det innebär att hälften av de individer som utsätts för utsläppet 
erhåller den skada som probitfunktionen beräknas för. 
 
C måste lösas ut ur formeln: 
 

nteC )/( )2/( βα−=  
 
Probitkonstanterna sätt till: 
 
Ämne N 2β  α  (död) 
Ammoniak55 2 1,0 -19,7 
 
Dessa värden bygger på att individen har en låg fysisk aktivitet, samt en minutvolym av 15 
l/min. 
C (ammoniak): 4895 mg/m3 

 

                                                 
53  Fischer, Stellan, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, FOA,(1998), S 248 
54 Fischer, Stellan, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, FOA,(1998), S 272 
55 Fischer, Stellan, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, FOA,(1998), S 271 
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Bilaga 3 Väder 
För att kunna beräkna spridning i luften måste vinddata tas fram. I denna bilaga redovisas den 
väderstatistik som används i beräkningarna. 
 
Vindhastighet  
 
Diagram 13. Medelvind i Luleå 1991-2004 (SMHI) 
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Diagram 13 visar en medelvind i Luleå på 3,3 m/s under åren 1991-2004, med förhållandevis 
små förändringar över året. Därför väljs medelvindhastigheten i fortsatta beräkningar. 
 
Medeltemperatur 
Medeltemperaturen i Luleå är 1 grad Celsius, detta värde används i beräkningarna.  
 
Stabilitetsklass 
Vid spridningsberäkningar av utsläpp i atomsfär är densammas stabilitet en viktig parameter.  
I denna rapport används Pasquills56 stabilitetsklasser. Dessa klasser är enligt följande: 
 
A extremt instabilt 
B måttligt instabilt 
C svagt instabilt 
D neutralt 
E svagt stabil 
 
I denna rapport sätts D som normalvärde, D kommer att vara det värde som används i 
beräkningarna. 
 

                                                 
56 Stellan Fischer, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, FOA, (1998) 

 47



Vindriktning  
 
Diagram 14. Frekvens av vindriktning (SMHI) 
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Diagram 14 visar frekvensen av en viss vindriktning. NO är den riktning som är troligast i 
Luleå med 20,7 %, O är den vindriktning som minst frekvent med 5,5 %. Då ingen 
vindriktning anses dominant så räknas alla som sannolika. 
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Bilaga 4 Befolkningstäthet 
Beräkning av befolkningstäthet måste göras för att kunna beräkna samhällsrisken. 
 
Bild 1. Svartöstaden 

 
 
Bilden visar det område som har legat till grund för beräkningen av befolkningstäthet. Antal 
boende i Svartöstaden uppgår år 200957 till 788, 370 av dem har sitt förvärvsarbete i området. 
Antal personer som jobbar inom området uppgår till 2541 personer. Området har en beräknad 
yta av 3 km2, endast befolkningstätheten dagtid kommer att användas i beräkningarna. 
 
Persontätheten uppgår således till: 
 
Dagtid: 
2541 arbetande samt 300 personer vilka antas befinna sig där av andra skäl de kan vara 
entreprenörer, dagisbarn, personer som är hemma från sina jobb osv.  
 
(2541+300)/3= 947 personer/km2 

 
Nattetid: 
850 personer antas befinna sig inom området nattetid. 780 boende samt 70 personer, vilka 
antingen jobbar i någon form av verksamhet eller befinner sig där av andra orsaker. 
 
850/3 = 283 personer/km2 

 
 
 

                                                 
57 www.lulea.se/download/18.27b8cadd119effe059780006711/Svartön.pdf., Luleå Kommun, 2008 
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Bilaga 5 Beräkning i spridning luft för ammoniak 
 
INDATA 
 
Kemikalie Ammoniak, vattenfri 
 UN-nummer 1005 
 CAS-nummer 7664-41-7 
 
Läckage 
 
Omgivning Öppet landskap (ytråhet 0,03 m). 
 
Konc inomhus Ventilationsintagen är på 3 m höjd. 
 Byggnaderna har 0,5 luftväxlingar per timme. 
 
Väder Spridningen har beräknats för egendefinierat väder. 
 Stabilitetsklass D - Neutral och 300 W/m² solinstrålning. 
 Temperaturen är 1,0 °C, vindstyrkan på 10 m höjd är 3,3 m/s 
 och vinden blåser mot 0 grader från utsläppsplatsen. 
 Scenariot är skapat för 2009-11-26 20:20. 
 
 
Åtgärder  
 
Position  
 
Begränsningar Koncentrationen beräknas för höjden 1,5 m. 
 Den yttre beräkningsgränsen går vid 200 m. 
 
SCENARIORESULTAT 
 
Antagande Utströmning av tryckkondenserad gas i vätskefas.  
 Ingen pöl bildas. 
 Den luftburna källstyrkan kommer från vätskeutströmningen från 
tank. 
 
Beräkningar  
 Utsläppets källstyrka 6,8 kg/s (egendefinierad) 
 Utsläppets varaktighet 60 minuter (egendefinierad) 
Bild 2. Spridningsplym efter 60 min 
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Bilaga 6 Spridning av Kolmonoxid 
Spridningsberäkningar gällande masugnsgas innehållandes kolmonoxid är gjorda av ÅF-
Consult på uppdrag av SSAB Tunnplåt. Dödlig halt av kolmonoxid är ungefär 4000 ppm. Den 
högsta koncentrationen som gjordes av ÅF var 3000 ppm. Det scenario som används i denna 
rapport är: 
 
Luft temperatur: 0-20 grader Celsius 
 
Vind: 1,5 m/s 
 
Stabilitetsklass: D 
 
Utsläppstid: 3 min 
 
Bild 3. Spridningsplym efter 3 min (ÅF) 

 
 
 
 
För att kompensera så att spridningen skall motsvara dödlig koncentration, minskas plymen 
ner 60 m till 900 m. 
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Bilaga 7 Händelseträd 
De tänkbara scenarierna för ammoniak, klass 3 vätska samt kolmonoxid har undersökts 
genom händelseträd. De sannolikheter vilka används som grundvärden i händelseträden 
kommer både från riskanalyser gjorda av de enskilda företagen, i de fall där sådana data ej 
funnits att tillgå har uppskattningar gjorts.  
 

• Kolmonoxid för SSAB Tunnplåt 
 

• Ammoniak för Duroc Special Steel 
 

• Klass 3 vätska för Shell Distribution 
 
 
SSAB Tunnplåt 
    

 
Starthändelse                     Läckage                   Vind                   Frekvens
               

 
Figur 9. Händelseträd för kolmonoxid 
 
Starthändelsens sannolikhet uppskattades genom handberäkningar med ingångsvärden för 
antal passeringar per år. Den frekvens som valts för fortsatta beräkningar är 1,1925E-09. 
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Duroc Special Steel 
 
Starthändelse                 Läckage                  Vind               Frekvens 
 

 
Figur 10. Händelseträd för ammoniak 
 
Starthändelsen för ammoniakläckage baseras på erfarenhet samt handberäkningar med 
ingångsvärden för antal passeringar per år. Den frekvens som valts för fortsatta beräkningar är 
2,85E-10. 
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Shell Distribution 
 
Starthändelse     Läckage                  Antändning              Släckning                Frekvens  
 

 
Figur 11. Överspolning av klass 3 vätska 
 
Starthändelsen för överspolning vid Shell Distributions anläggning bygger på deras egen 
riskanalys. Den frekvens som används för fortsatta beräkningar är 2,64E-6  
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Bilaga 8 Individrisk 
Individrisken beräknas genom: 
 

360
)(2 22 α
∗−∗= arfIR

 
 
Kolmonoxid 
f  a r α  

1,925E-09 0-800 900 20 
 
Ammoniak 
f  a r α  

2,85E-10 0-100 153 20 
 
Klass 3 vätska 
f  a r 

2,64E-08 0-20 23 
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Bilaga 9 Samhällsrisk 
Samhällsrisken beräknas genom: 
 

Narn *
360

**2 π=  

 
Förväntat antal döda per år: 
 

i

n

i
i NfD ∑

=

=
1

 

 
Kolmonoxid 
r N f n ber. n 
0,900 947 1,925E-09 132,5 133 
 
Ammoniak 
r N f n ber. n 
0,153 947 2,85E-10 3,8 4 
 
Klass 3 vätska 
r N f n ber. n  
0,023 947 2,64E-08 1,5 2 
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