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Sammanfattning 
Katrineholms Logistikcentrum är en godsterminal som invigdes i januari 2010 och som idag 
befinner sig i tillväxtstadiet. Företaget har visioner att expandera till att bli en av de ledande 
terminalerna för effektiv lagring och hantering av gods med järnvägspendlar. Verksamhetens 

lokalisering nära bostadsområden och ett skolområde gör att företagets riskhantering är av 
största vikt för samhällets säkerhet.  
 
På uppdrag av Västra Sörmlands Räddningstjänst ska denna rapport beskriva vilka konsekvenser 

verksamhetens farliga godsflöden kan ha på det närliggande samhället samt klargöra juridiskt 
hur verksamheten och tillsynsmyndigheterna är tvungna att förhålla sig till rättssystemet.  
 

Då verksamheten nyligen startats och flera utbyggnadsetapper återstår har endast begränsade 
mängder farligt gods deklarerats i terminalen. Detta gör att sannolikheten för olyckor med 
farligt gods i begreppet risk inte går att beräkna på det sätt som kommer att avspegla 
verksamheten. En riskinventering upprättas därför på basis från den svenska räddningstjänstens 

insatsstatistik. Utifrån en inledande konsekvensanalys utfördes en mer detaljerad 
konsekvensanalys på det värsta tänkbara utsläppsscenariot som är med giftiga gaser samt det 
mest sannolika som är brandfarlig vätska. 

 
Resultatet av spridningsberäkningarna visar att dödsfall kan inträffa på avståndet 366 meter från 
planområdet vid ett stort utsläpp av svaveldioxid. Sker detta vid ogynnsam vindriktning kan 
stora delar av utvalda skyddsobjektet drabbas allvarligt med dödliga och allvarliga skador som 

följd. Riskavståndet till olika pölstorlekar innehållande bensin för när personer riskerar att 
omkomma till följd av värmestrålningen har också beräknats. 
 
Förslag på de säkerhetshöjande åtgärder som bör vidtas för att uppnå en acceptabel risknivå är 

följande: 
 

 Flytta planområdet för det farliga godset till en ny lokalisering så att ett bättre 

skyddsavstånd från riskkällan till närområdets skyddsobjekt erhålls. 

 Vid förekomst av ämnesklasserna 1, 2.1, 2.3 på planområdet bör verksamheten beslutas 

till farlig verksamhet enligt LSO och därmed bör en fördjupad insatsplan för VSR 

verkställas. Detta för att eventuella insatser ska kunna påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt enligt 3§ i LSO. 

 Förbud mot transport av farligt gods söder om infarten till planområdet på den nya 

österleden uppförs. 

 Inom ett avstånd av 20 m från planområdet bör oskyddade fasader på byggnader utföras 

i material som förhindrar brandspridning in i byggnader. 

 Utveckling av ett datoriserat system som kontinuerligt uppdaterar vilket farligt gods 

som finns på planområdet. 

 Katrineholms Logistikcentrum bör upprätta en tydlig plan om hur logistiken ska 

hanteras när avtal skrivs med transportbolag för att undvika att transportkedjor bryts. 

Detta för att undvika att bli en Seveso klassad anläggning. 
 
En fullständig riskanalys rekommenderas att upprättas i takt med att verksamheten etablerats 
och flödena av farligt gods ökar.   
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Abstract  
Katrineholm Logistics Centre opened in January 2010 and is currently in an expansive phase. 
The vision is to further expand and become one of the leading terminals in terms of effective 
storage and handling of cargo transported by train. The terminals localization, neighboring a 

residentiale area and a school makes the companies safety management very important for the 
safety of the community as a whole.      
 
This report was made at the request of Västra Sörmlands Rescue service to describe what 

consequences the terminal and its handling of hazardous goods can have on the nearby 
community and to specify juridically how it should be designed and managed and also how the 
supervisory authorities should address the legal requirements.      

 
Due to the short time the terminal has been operational and the numerous building expansions 
that are still to come, the amount of hazardous goods declared have been limited. This makes 
the possibility for accidents caused by hazardous goods difficult to calculate in relation to what 

is planned for. The risk inventory is therefore established on basis of incident statistics from the 
Swedish rescue service. On the basis of an initial consequence analysis a more detailed analysis 
was performed regarding the worst possible emission scenario with toxic gases and the possible 

most common accidents caused by flammable liquids.     
 
The result from calculations regarding spread of hazard gases shows that if a large emission of 
sulfide dioxide would occur at the storage area containing hazard goods could have fatal results 

in a radius of 366 m. In case of a less fortunate wind direction a great number of the protected 
areas could be resulting in fatal consequences affected.  
 
Suggestions of safety increasing measures that should be performed to reach an acceptable 

safety level are:      
 

 Increased distance between storage area for hazard goods and the protected areas.   

 Handling hazards goods classified as 1, 2.1 and 2.3 should be defined by LSO and 

therefore an increased incident plan for VSR would be determined.  

 Restrictions regarding transportation of hazardous goods south of the new entrance 

from the road Österleden. 

 Buildings within a 20 m radius from the storage areas containing hazard goods should 

be constructed with fire sustainable facades.   

 Develop a computerized system that constantly updates the amount of hazardous goods 

stored at the terminal. 

 Katrineholms Logistic center should make a detailed plan in corporation with the 
transportation companies regarding the transportation chaine to avoid being classified as 

seveso.   
 
Its recommended that an extended risk analysis would be made when the operation is fully up 

and running. 
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Förkortningar 
 

LSO – Lagen om skydd mot olyckor 
 
FSO – Förordningen om skydd mot olyckor 

 
MB – Miljöbalken 
 
MKB - Miljökonsekvensbeskrivning 

 
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 

VSR – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Katrineholms Logistikcentrum är en godsterminal som invigdes i januari 2010 och som idag 
befinner sig i tillväxtstadiet. Företaget har visioner att expandera till att bli en av de ledande 
terminalerna för effektiv lagring och hantering av gods med järnvägspendlar. Satsningen på 
Katrineholms Logistikcentrum är ett bevis på hur verksamheten möter de aktuella krav på lägre 

transportkostnader, miljövinster och smidigare logistik för näringslivet.  
  
De risker1 som verksamhetens godsflöden medför på samhället och på anläggningens personal 

som är av större karaktär kan direkt kopplas till det som utgör farligt gods. Den riskbild som en 

eventuell allvarlig farligt gods olycka skulle utgöra är en samhällsviktig fråga då stora person, 
miljö och egendoms värden riskeras. När det gäller olyckor med farligt gods är sannolikheten 
relativt liten men när en allvarlig olycka sker kan det få katastrofala konsekvenser för de 

inblandade. En sådan olycka kan även upplevas obekväm för räddningstjänsten då erfarenhet av 
liknande olyckor är begränsad. (Räddningsverket, 1996) 
 

Forskning och erfarenhet visar på vikten av att säkerhetsaspekterna måste beaktas tidigt i 
planeringsprocessen. Det är ofta svårt och kostsamt att göra nödvändiga säkerhetsförbättringar 
sent i processen eller i efterhand. Genom att bearbeta ett välutvecklat säkerhetsskydd på alla 
nivåer kan frekvensen och konsekvenserna av olyckan dämpas vilket leder till ett tryggare 

samhälle. (Räddningsverket, Boverket, 2006) 
 
 

1.2. Syfte 

Detta arbete har utförts på uppdrag av Västra Sörmlands Räddningstjänst i samarbete med 
Katrineholms Logistikcentrum. Syftet med rapporten är att redogöra för vilka risker1 som 
människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för p.g.a. godsterminalens 

godsflöde av inkommande farligt gods. Detta är i nuläget av stor vikt då ingen riskanalys ännu 
är utförd. Genom att utvärdera dessa risker ska förslag på säkerhetshöjande åtgärder föreslås, för 
att hantera riskerna så att en acceptabel säkerhetsnivå uppnås. En studie av gällande lagstiftning 
som kan komma att beröra verksamheten blir här nödvändig. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
______________________________ 
1risker kommer att betraktas som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse 

och de negativa konsekvenser denna händelse medför. (Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, 2007) 
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1.3. Metod 

1.3.1. Litteraturstudie 

Inledningsvis görs en litteraturstudie av gällande lagstiftning med anknytning till verksamhetens 

hantering av farligt gods. Denna studie har klarlagt hur verksamheten och inblandade 
myndigheter är skyldiga att förhålla sig till de krav som ställs på säkerheten angående det farliga 
godset, samt vilka säkerhetsåtgärder som enligt lag måste vidtas för verksamheten.  
 

Vidare har utgångspunkten för val av litteratur i rapporten hämtats från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps databas, där material från rapporter inom området transport av 
farligt gods använts som bas. Öppna intervjuer har även gjorts med godsterminalens 

projektledare och kommunens räddningschef.   
 

1.3.2.  Riskinventering 

En riskinventering har upprättats på basis av svenska räddningstjänstens insatsstatistik för att 
redogöra vilka händelser som kan leda till ett ofrivilligt utsläpp av inkommande farligt gods. 
Riskkällorna beskrivs och godsflödena försöks kartläggas. Inventeringen utgör sedan grunden 

för den inledande konsekvensanalysen. 
 

1.3.3. Områdesbeskrivning 

För att kunna göra en bedömning av ett utsläpps konsekvenser för samhället, studerades avstånd 
från planområdet där det farliga godset lagras till några utvalda skyddsobjekt med hjälp av kartor 

på internet. Det befintliga vägtransportnätet som det farliga godset sedan ska transporteras på 
via lastbil för att nå kommunens primära transportnät för farligt gods kartläggs också. 
 

1.3.4.  Inledande konsekvensanalys 

Utifrån genomförd riskinventering gjordes en förteckning av möjliga skador och riskavstånd för 
varje ämnesklass som kan påverka människor i det närliggande området. Utifrån denna 

uppställning utfördes en mer detaljerad konsekvensanalys på det värsta tänkbara 
utsläppsscenariot samt det mest sannolika.  
 

1.3.5. Metoder för spridnings- och konsekvensberäkningar 

Metodiken som har använts för att beräkna de geografiska skadeområdena genomfördes i form 
av datorsimuleringar och handberäkningar. Datorsimuleringarna är gjorda i programmet 

Spridning Luft som ingår i räddningstjänstens informationsbank (RIB). Där vinden är den 
dominerande faktorn för spridningen av kemikalier.  
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1.4. Avgränsningar 

Då godsterminalen relativt nyligen lanserats och befinner sig i början av tillväxtstadiet så finns 
väldigt knapphändiga uppgifter om godsflödet av farligt gods. Därför kommer 
sannolikhetsfaktorn i begreppet risk inte att kunna beräknas då det saknas underlag för 
sannolikhets beräkningar. Fokus kommer därmed att ligga på konsekvenserna av en olycka 

med allt eventuellt inkommande farligt gods till godsterminalen.  
 
Då rapporten även syftar till att redogöra för konsekvenserna för verksamhetens närliggande 

område så måste även olycksscenarion utanför planområdet beaktas, således vägtransporten från 
planområdet till kommunens primära farliga gods leder.  
 
En detaljerad konsekvensanalys genomfördess endast på två ämnesklasser av de nio existerande.  
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2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 

2.1. Katrineholms Logistikcentrum 

Satsningen på Katrineholms Logistikcentrum är den största näringslivssatsningen i kommunens 
historia. Det är en investering som Katrineholms kommun gör i samarbete med näringslivet. 
Katrineholms Logistikcentrum inrymmer två bolag:  

 

 Katrineholms Logistikfastigheter AB som ägs av Katrineholms kommun och Brinova 

Fastigheter AB.  (Exploaterar mark, uppför, hyr ut, förvaltar och utvecklar 
logistikområdet) 
 

 Katrineholms Rail Point AB ägs av Katrineholms kommun, Sörmlast och Svensk 

Logistikpartner. (Sköter driften av terminalerna) 
 
Katrineholms Logistikcentrum är beläget i Sandbäckens industriområde och har som mål att bli 
en av Sveriges ledande järnvägsterminaler för hantering och lagring av gods med 

järnvägspendlar tack vare sitt strategiska läge. Hela utvecklingsområdet som är avsett att 
utvecklas i fyra byggetapper, utgör omkring 100 hektar för etablering av logistikverksamheter.  
 
Den första byggetappen innefattar uppbyggnaden av den södra terminalen där ett nybyggt 

dubbelspår förbinder terminalområdet med Västra stambanan. Dubbelspåret är elektrifierat och 
medger uppställning, växling, rangering, lastning och lossning med kapacitet för fullånga tåg. 
Terminalen har en last och lageryta på 20000 kvadratmeter. När den norra terminalen som 

byggs i etapp 2 står färdig under hösten 2010 kommer den södra terminalen i huvudsak att 
användas för styckegods- och vagnslasttrafik. Den 1 januari 2010 kommer tåg att trafikera 
spåren till Södra terminalen. (Katrineholms Logistikcentrum, 2010) 
 

 
Figur 2.1. Utvecklingsområdet i etapper för Katrineholms Logistikcentrum (Katrineholms 

Logistikcentrum, 2010) 
 
Den norra terminalen kommer att byggas i området närmast Västra stambanan och omfatta en 

kombiterminal med en avlastnings yta på 650 x 40 meter. Fullånga tåg kan därmed effektivt 
hanteras vid terminalen, för att därefter mellanlagra både containers och trailers. 
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I etapp tre och fyra när verksamheten förväntas expandera i takt med att godsvolymerna växer 

och marknadens krav ökar, möjliggörs ytterligare spåranslutningar i riktning mot Stockholm 
där områden för lager- och logistikhantering kan etableras. Redan idag har företaget Setra 
Group, ett av Sveriges största träindustriföretag, etablerat sitt centrallager i anknytning till den 

södra terminalen. I framtiden kan detta företag vara en i mängden av företag som etablerar ett 
centrallager i samarbete med Katrineholms Logistikcentrum. En tänkbar bild över området 
framtidsvision ses i figur 2.1. (Katrineholms Logistikcentrum, 2010) 
 

 
Figur 2.1.B. Bilden illustrerar området idag och dess utvecklingsmöjligheter. (Katrineholms 
Logistikcentrum, 2010) 
 

2.2. Den gynnsamma geografin 

Sörmländska Katrineholm har ett ur  
transportperspektiv ypperligt geografiskt läge.  
Staden ligger mitt i den Nordiska Triangeln1, 

men det viktigaste av allt är att här möts 
Västra och Södra stambanorna i riktning mot  
Göteborg respektive Malmö. Detta innebär mer 

än över 45 dagliga tågförbindelser mot Stockholm. 
Även andra större mellansvenska städer ligger nära 
Katrineholm, inom en 15 mils radie nås en 

tredjedel av den svenska befolkningen. (Wiik, 

2009;2) 
 
 

 
 
 
   

   
    Figur 2.2. Befintligt järnvägsnät. 
    (Katrineholms Logistikcentrum, 2010) 

  
 
____________________________________ 

1Nordiska Triangeln utgörs av stråket Köpenhamn, Oslo, Stockholm, och Helsingfors. 
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Det fördelaktiga läget för Katrineholms Logistikcentrum kommer att gynna många intressenter 

då transportkostnader kan sänkas för företagen samtidigt som man möter kraven på miljöhänsyn 
på bästa sätt. Detta uppmärksammades av Göteborgs Hamn AB som har tecknat ett avtal med 
Katrineholms Logistikcentrum som innebär att Katrineholms Logistikcentrum ingår i 

konceptet Railport Scandinavia. I praktiken innebär det att Katrineholms Logistikcentrum blir 
en del av Göteborgs hamn, en så kallad torrhamn. En torrhamns uppgift är att frigöra lageryta 
vid hamnen för att öka effektiviteten i godsflödena. (Andersson, 2010) 
 

 

2.3. Railport Scandinavia     

Railport Scandinavia är ett järnvägspendelsystem för containergods mellan Göteborgs hamn 

och viktiga konsumtions- och produktionscentra i Sverige. Samarbetet startades 2002 med 

avsikt att öka andelen godstransporter på järnväg. Sedan dess har antalet pendlar ökat kraftigt 
och år 2008 transporterades 163000 ton farligt gods, totalt sker 62 procent av den svenska 
totala containertrafiken via Göteborgs hamn. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009) 

 
Konceptet genererar sänkta logistikkostnader för svensk industri och näringsliv. Det är inte bara 
transportkostnaderna som sänks utan även lagringskostnaderna. En kund kan lagra sitt gods i en 
torrhamn upp till 45 dagar utan att förtulla det och därmed spara på utgifter som skulle 

tillkommit vid lagring i en hamn. (Nordisk infrastruktur, s 60-61, 2009) 
 
Ökningen av godsflödena på järnväg medför även stora miljövinster. Under 2008 innebar 
järnvägstransporterna minskade koldioxidutsläpp på 48 000 ton jämfört med om godset hade 

fraktats på lastbil. Detta motsvarar 200 000 flygresor mellan Göteborg och Stockholm eller 
utsläpp från 14 000 personbilar under ett år. (Göteborgs Hamn 2010) 
 

Dagens Industri listar Sveriges 25 bästa logistiklägen 2010. Där återfinns Katrineholm på plats 
nummer 15. Listan visar bästa etableringsort för centrallager med distribution av 
konsumentprodukter i Sverige och övriga Norden. Detta har nu det holländska 
transportbolaget Van Dieren Martine BV tagit fasta på och valt Katrineholms Logistikcentrum 

som en av sina noder för verksamheten i Sverige. (Bilaga 1, Intelligent Logistik, 2010) 
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3. LITTERATURSTUDIE AV ANKNYTANDE 

LAGSTIFTNING 
 

3.1. Lag (2006:263) om transport av farligt gods 

Lagstiftningen i Sverige som reglerar transport av farligt gods är lagen (2006:263) respektive 
förordningen (2006:311) om transport av farligt gods samt de särskilda föreskrifter som MSB 

utfärdat som gäller för nationell och internationell transport på väg respektive järnväg: 
 

 MSBFS 2009:2 Även benämnd ADR-S är föreskriften om transport av farligt gods på 

väg och i terräng. (MSB.A) 
 

 MSBFS 2009:3 Även benämnd RID-S är föreskriften om transport av farligt gods på 

järnväg. (MSB.B) 

Dessa två föreskrifter innehåller kompletta bestämmelser och förutsättningar som ska vara 

tillfredsställda. Exempel på vad de omfattar är: Klassificering, förteckningar, bestämmelser för 
tillverkning, transport, lastning, lossning, hantering samt fordonsbesättning och dess utrustning. 

 

 Viktigt är att klargöra innebörden av transport, vilket görs i § 3 i lag (2006:263): 
 

3 § ”Med transport avses i denna lag förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, 

lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som 
transport anses dock inte förflyttning endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller 

förbrukas.” (2006:263) 

 

Ansvaret och skyldigheterna gentemot lagen ligger hos den som transporterar det farliga godset 
eller lämnar farliga gods till någon annan för transport. Dessa skall vidta de skyddsåtgärder och 
de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset orsakar 
skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. (2006:263, 1,2§) 

 
Förordningen av lagen om transport av farligt gods preciserar de gentemot lagen ansvariga 
tillsynsmyndigheterna. Det är dock MSB som ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet 

samt bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på 
land. (2006:311, 10§) 

 

 Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter, 

 

 Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter, 

 

 Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport 

samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter, 
 

 Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen, 
 

 MSB: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande 
anordningar och transportskydd. 
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3.1.1. Säkerhetsrådgivare 

Enligt § 11 i lagen om transport av farligt gods skall den vars verksamhet omfattar transporter 
av farligt gods ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren skall under 

verksamhetsledningens ansvar övervaka så att verksamheten följer gällande bestämmelser samt 
vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor som kan anknytas till det farliga godset. I 
Sverige krävs en examinerad säkerhetsrådgivare hos MSB för samtliga transportslag: väg, 

järnväg, sjö och luft. (MSB, 2009-2010) 
 
I vissa fall undantas man från kravet på säkerhetsrådgivare, bland annat om kvantiteten av det 
farliga godset understiger vissa mängder per transportenhet. Men dessa värdeberäknade 

mängder uppgår inte i några större kvantiteter. Exempel på mängder som förekommer vid ett 
och samma tillfälle och därmed resulterar i att en säkerhetsrådgivare ska vara anknuten till 

verksamheten ses nedan i tabell 3.1.1. (SRVFS 2006:9) 
 

Tabell 3.1.1. Mängd som genererar krav på säkerhetsrådgivare. (Skädin, 2010) 

Ämne  Volym (L) 

Bensin 333 

Diesel 1000 

 

3.1.2. Transportskydd 

Transportskydd är en av de bestämmelser som finns i ADR-S som kan tyckas vara en av de 
viktigaste. Syftet med dessa regler är att skydda transporter och hanteringen mot brottsliga 

angrepp som stöld och sabotage som kan skada människor, egendom och miljö. (ADR-S) 
Det är också viktigt att respektive aktör tänker igenom vilka risker deras specifika verksamhet 
kan utsättas för. 
 

I reglerna finns krav på aktörerna gällande bland annat: 
 

 Utbildning 

 

 Tillträdesskydd (staket, belyst, övervakningskamera) 

 

 Fotolegitimation (gods får bara överlämnas till transportörer som kan legitimera sig) 

 

 Skyddsplan för farligt gods med högriskpotential 
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3.2. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Lag om skydd mot olyckor ersatte den tidigare räddningstjänstlagen 1 januari 2004, och är en 
lag som reglerar den kommunala räddningstjänsten i landet. Lagen syftar till att ge alla 
människor samt egendom och miljö ett likvärdigt skydd mot olyckor. (2003:778, 1kap 1§) 
Den 3 § i första kapitlet innehåller två viktiga predikat som kommer att analyseras vidare samt 

vara centrala utredningsfrågor i denna rapport:   
 

3 § ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” (2003:778, 1kap) 

 
Kommunen är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av 
bränder samt utan att andras ansvar inskränks verka för att åstadkomma skydd mot andra 

olyckor än bränder. Därför skall kommunen enligt lagen ta till vara på möjligheterna att 
utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet. Kommunen är även skyldig att 
upprätta ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten. I programmet skall målet 

anges för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som 
kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande 
verksamhet är ordnad och hur den planeras samt uppgifter om samverkan med andra 
kommuner och statliga myndigheter. Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige 

för varje ny mandatperiod. (2003:778, 3kap 1,3§) (2003:789, 3kap) 
 
Det finns motsvarade bestämmelser för den kommunala räddningstjänstens verksamhet: 
 

8 § ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för 

kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 
räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig 
för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att 
skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. 

   Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.” (2003:778, 3 
kap) 

 
Lagen ställer inte enbart krav på kommunerna utan även på privatpersoner. Enligt § 3 i kapitel 
2 ska ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller 

konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i 
skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de 
uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. (2003:778, 2kap 3§) 
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3.3. Farlig verksamhet  

Ett centralt tema i denna rapport berör definitionen av farlig verksamhet och därtill kopplade 
skyldigheter.  Vad är då farlig verksamhet? 
 
I 2 kap 4 § i LSO hittar vi den lagtext som beskriver vad som är farlig verksamhet och till detta 

kopplade skyldigheter: 
 

4 § ”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka3 skall orsaka allvarliga skador 

på människor1 eller miljön2, 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 skador4. 
   Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna5,6 för sådana olyckor som anges i första 

stycket.” (2003:778, 2 kap)  

 
Tolkningen av detta blir direkt avgörande för om en verksamhet ska bedömas som farlig. För 

att underlätta denna tolkning så har MSB utgivit allmänna råd om hur lagtexten bör tydas. 
Viktiga nyckelord och begrepp som är markerade i fet stil förklaras för att underlätta för de 
beslutande myndigheterna, som presenteras i FSO: 2 kap, 3 §: 
 

3 § ”Länsstyrelsen skall, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar som omfattas av 
ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor.” (2003:789) 

 

 
 
 

 
 
 
 

_____________________ 
1Allvarliga skador på människor: Såväl fara för allvarliga skador på människor inom anläggningen 
som på människor som vistas utanför och i anläggningens omgivningar bör beaktas. Med allvarliga 
skador på människor bör i detta sammanhang menas dödsfall eller svåra skador som kräver långvarig 
vård. 
2Allvarliga skador på miljön: Vid bedömningen av om allvarliga skador på miljön kan uppstå bör 

följande parametrar beaktas: 1. ämnenas farlighet, vilken bestäms av deras kemiska och fysikaliska 
egenskaper, 2. vilka mängder av farliga ämnen som hanteras, 3. spridningsförutsättningarna, som 
exempelvis kan bero på markens egenskaper, grund- och ytvattnets rörelser samt de meteorologiska 
förhållandena, 4. områdets känslighet och skyddsvärde. 
3Olycka: En plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras medföra skada. Dit räknas 
händelser som beror på företeelser i naturen eller som inträffar utan människors 
handlande. Som olyckor räknas också händelser som beror på människors handlande eller underlåtenhet 
att handla. Detta gäller oberoende om handlingen eller underlåtenheten är uppsåtlig eller ej. 
4Skada: En skada är en negativ konsekvens av en olycka. 
5Risk: Med risk avses här en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka inträffar och 
konsekvenserna av denna händelse. 
6Riskanalys: Med riskanalys avses här en systematisk identifiering av möjliga olyckor samt en 
beskrivning och bedömning av risken för dessa händelser. (SRVFS 2004:8) 

Vid många fall är den inneboende faran för en verksamhet av sådan karaktär att risken för 
oplanerade utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen till mark, vatten eller luft är påtaglig. De 

andra vanliga förekommande farorna är explosioner, ras och dammbrott.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM#K2P4S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM#K2P4S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm#K2P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm
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Hantering av brandfarliga, explosiva, giftiga/hälsofarliga eller miljöfarliga varor eller ämnen, ska 
bedömas från fall till fall beroende på verksamhetens potentiella fara, omfattning, lokalisering 
samt förutsättningarna i omgivningen. Det är sedan länsstyrelsen i samråd med berörd kommun 

som tar beslut efter dessa bedömningsgrunder. När beslut är taget är det kommunen som har 
tillsynsansvaret över att en farlig verksamhet uppfyller de krav på beredskap som ställts. 
Länsstyrelsen har sedan tillsynsansvaret i länet, det innebär tillsyn över att kommunen uppfyller 
sina skyldigheter enligt lagen. MSB är den myndighet som har det centrala tillsynsansvaret över 

lagstiftningen. De ska även ge råd, stöd och vägledning till alla inblandade aktörer. (MSB, 
2010A) 
 

Syftet med lagen och den ökade beredskapen vid dessa anläggningar är att kunna utföra 
effektivare räddningsinsatser vid ett tänkbart olyckscenario. Som underlag till den beredskap 
som ska komplettera kommunens räddningsinsats finns den riskanalys som verksamhetsutövaren 
enligt lag är skyldig att upprätta. Vid bedömningen av vilka beredskapsåtgärder som skall 

genomföras så vägs kostnad mot nytta.  
  
Givetvis skall onödigt dyra säkerhetsåtgärder undvikas om ett lika gott skydd kan uppnås på ett 
för ägaren eller verksamhetsutövaren ekonomiskt mer fördelaktigt sätt. Vid avvägning enligt 

skälighetsprincipen tas ingen hänsyn till den enskildes ekonomi. Är en beredskap eller åtgärd 
nödvändig och skälig skall den vidtas oavsett ägarens eller verksamhetsutövarens ekonomiska 
situation. Intresset att bereda skydd mot allvarliga skador på människor eller miljön kommer i 

första hand. (SRVFS 2004:8) 
 

3.3.1. Exempel på beredskapsåtgärder 

 
Beredskap med personal 
Särskild beredskap med personal kan behövas såsom: 

1. Egen eller anlitad personal organiserade i t.ex. räddningsstyrka, servicestyrka eller styrka med 
annan uppgift. 
2. Personal för vägledning eller biträde till kommunens organisation för räddningstjänst. 

3. Maximerad insatstid för viss personal. 
4. Förstärkt kompetens i verksamheten, t.ex. experter. 
 
Beredskap med egendom 

Särskild utrustning och materiel kan behövas såsom: 
1. Utrustning för släckning av brand. 
2. Utrustning för uppsamling av kemikalier eller släckvatten. 

3. Utrustning för begränsning av utflöde. 
4. Pumpar, länsor, skimmer, tätnings- eller läktringsutrustning. 
5. Adsorptionsmedel, neutralisationsmedel, utrustning för nedtvättning av gaser, 
återkondenseringsutrustning, släckmedel m.m. 
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Anläggningstekniska åtgärder 

Särskilda anläggningstekniska åtgärder kan behövas såsom: 
1. Fasta släckanordningar. 
2. Varningsanordningar. 

3. Insats- och utrymningsvägar. 
4. Reservsystem för särskilt viktiga funktioner. 
5. Ventilationssystem. 
6. Luftdepåer och säkerhetsrum. 

7. Övervakningssystem för överfyllnad, mätning och analys av läckage m.m. 
 
 

Andra viktiga skyldigheter en farlig verksamhet berörs av är de följdbestämmelser om varning 
samt underrättelse av information till de berörda aktörerna vid en eventuell olycka eller 
överhängande fara för olycka. Dessa skyldigheter återfinns i FSO:  
 

4 § ”Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön inträffar vid en sådan 

anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller en överhängande fara1 

för en sådan olycka förelegat, ska anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på anläggningen 
omgående informera den kommun där anläggningen är belägen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap om  

1. omständigheterna kring olyckan eller den befarade olyckan, 
2. vilka farliga ämnen som finns i anläggningen och som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i 
miljön och om några av dessa ämnen läckt ut, 
3. de uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning av följderna för människor och miljö, 

samt 
4. vilka räddningsåtgärder som har vidtagits.” (FSO 2003:789) 

 
 

3.3.2. Historik 

I Sverige finns totalt 696 verksamheter eller anläggningar som landets länsstyrelser i samråd med 
kommunerna beslutat ska omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet enligt lagen om 

skydd mot olyckor. Uppgifterna uppdaterades den 14 oktober 2009. Av dessa utgör 361 
stycken av Sevesoverksamheter2. Statistiken visas nedan i tabellerna. (MSB, 2010B) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

_____________________ 
1Överhängande fara: Med överhängande fara för olycka avses stor sannolikhet för att olyckan inträffar 
och stor sannolikhet för att den inträffar nära i tiden. (SRVFS 2004:8) 
2Versamheter som berörs av lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. (Se kapitlet 3.4.) 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm#K2P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm
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Tabell 3.3.2.A. De 699 farliga verksamheternas fördelning. (MSB, 2010B) 

Typ av verksamhet Antal 

Tillverkning 225 

Dammanläggning och damm med kraftverk 106 

Lagring 109 

Flygplats   96 

Depå/terminal 82 

Is/Kyl anläggning 21 

Hamn  11 

Verksamhet under mark/gruva 14 

Rangerbangård 10 

Kärnteknisk anläggning 7 

Övrigt  18 

Summa 699 

 
 

Tabell 3.3.2.B. Andelen farlig verksamhet för respektive län. (MSB, 2010B) 

Län Antal 

AB – Stockholms län 52 

C – Uppsala län 14 

D – Södermanlands län 15 

E – Östergötlands län 44 

F – Jönköpings län 17 

G – Kronobergs län 11 

H – Kalmar län 24 

I – Gotlands län 3 

K – Blekinge län 25 

M – Skåne län 67 

N – Hallands län 16 

O – Västra Götalands län 96 

S – Värmlands län 29 

T – Örebro län 26 

U – Västmanlands län 25 

W – Dalarnas län 46 

X – Gävleborgs län 36 

Y – Västernorrlands län 41 

Z – Jämtlands län 13 

AC – Västerbottens län 53 

BD – Norrbottens län 48 
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3.4. Sevesoverksamheter 

Sevesoverksamheter är verksamheter som berörs av lagen och förordningen om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Vilka som berörs framgår i 
lagens tredje paragraf:  
 

3 § ”Denna lag tillämpas på verksamheter där farliga ämnen förekommer i mängder som motsvarar eller 
överstiger de mängder som regeringen föreskriver. 

   Med förekomst av farliga ämnen avses den faktiska eller möjliga förekomsten av sådana ämnen i en 
verksamhet eller den förekomst av sådana ämnen som skulle kunna uppstå vid en okontrollerad industriell 
kemisk process.” (1999:381) 

 
I bilaga 2 ses de ämnen och dess mängder som regeringen föreskriver. Utdraget är från 

förordning (1999:382) om åtgärderna för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 
 

Lagens tillämpningsområde åskådliggörs i § 4. Även om ämnen med de mängder som finns i 
bilaga 2 förekommer i en verksamhet, finns det undantag när lagen inte tillämpas: 
 

4 § ”Lagen tillämpas inte på 

1. faror som har samband med joniserande strålning, 
2. sådan hantering av farliga ämnen som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods, 

3. transport av farliga ämnen i rörledningar utanför de verksamheter som omfattas av denna lag, eller 
4. militär verksamhet. Lag (2006:266).” (1999:381) 
 
För Katrineholms Logistikcentrums verksamhet blir här bedömningen av punkt 2 huruvida 
verksamheten inte skall tillämpas som en sevesoverksamhet helt avgörande. Därför måste 

definitionen av vad transporten av farligt gods är utredas, vilket görs i § 3 i lagen (2006:263) 
om transport av farligt gods:  
 

3 § ”Med transport avses i denna lag förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, 

lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som 

transport anses dock inte förflyttning endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller 
förbrukas.” (2006:263) 

 
Det avgörande blir här att bedöma om godset i verksamheten lagras och därmed inte definieras 

som en transport. Praxis blir här att så länge godset har en fastställd slutdestination och endast 
väntar på sin distributör så är lagringen av karaktär mellanlagring och således transport. Om 

däremot någon aktivitet bedrivs på godset så som exempelvis spädning, blandning eller 
emballage byte så gör den hanteringen att transportkedjan bryts och verksamheten inte kan 
betraktas som transport.  (Nässlander, 2010) 

 
Om § 4 inte kan tillämpas så gäller lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. I förordningen (1999:382) till lagen 
(1999:381) som även ses i bilaga 2, anges de gränsvärden på olika kemikalier i två kravnivåer, 

den låga respektive höga. De verksamheter som faller inom ramen för den höga kravnivån ska 
förutom ett handlingsprogram för hur riskerna för allvarliga kemikalieolyckor ska hanteras, 
även upprätta en säkerhetsrapport med en intern räddningsplan framtagen tillsammans med 

kommunen. Uppgifter om lager och de farliga ämnen som förekommer inom verksamheten 
skall även kunna redovisas. I de allra flesta fall är dessa verksamheter som omfattas av denna 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060263.htm


 

 15 

lagstiftning att betrakta och beslutad till farlig verksamhet. Tillsynsansvaret för att lagen efterlevs 

framgår nedan i § 15: 
 

15 § ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen och kommunerna 

(tillsynsmyndigheterna) ska, i enlighet med vad regeringen bestämmer, ha tillsyn över att denna lag och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. 

   Länsstyrelsen och kommunerna ska ha tillsyn över verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt 
miljöbalken i enlighet med den ansvarsfördelning för tillsynen av miljöfarlig verksamhet som följer av 
miljöbalken. Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen med den tillsyn som sker enligt miljöbalken. 
   För verksamhet som inte omfattas av andra stycket ska länsstyrelsen vara tillsynsmyndighet. 

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommun att ha tillsynen om kommunen gjort framställning om det.” 
(1999:381) 

 

3.5. Övrig lagstiftning 

De lagar som i övrigt kan tänkas vara tillämpbara p.g.a. att de påverkar hanteringen eller 

transporten av farligt gods, alternativt att lagen om transport av farligt gods åberopar annat mer 
omfattande lagrum är följande: 
 

 Lag om brandfarliga och explosiva varor 

 Avfallsförordningen 

 Arbetsmiljölagen 

 Plan och bygglagen 

 

3.5.1. Miljöbalken 

Miljöbalkens övergripande syfte är enligt 1 kapitlet: 
 

1 § st ”att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 

förvalta naturen väl.”, (MB, 1 kap1 § st)  

 

Denna lagtext är svår att konkret kunna använda och förstå syftet med då den går att tolka på 
olika sätt beroende på individens egna uppfattningar om vad som är en hållbar utveckling 

respektive rätt insikt. Vad som däremot klarläggs är själva tillämpningen av lagen, vilket görs i 1 
§ 2 stycket: 

 

1 § 2st ”Miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 

olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.” (MB) 

 
Denna tillämpning ser vi i det 6 kap 1 §: 
 

6 § ”En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra 

verksamheter enligt kapitel 9” (MB) 

 
 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990381.htm#P15S2
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Det nionde kapitlet omfattar verksamheter som kan bedömas vara miljöfarliga p.g.a. 

exempelvis användning av mark, byggnader eller anläggningar sker på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande 
strålning eller annat liknande. (MB, 9 kap 1 § 3p.) Sådan verksamhet är enligt lag 

tillståndspliktig att genomföra en MKB. 
 
Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en 
planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på människors hälsa, miljö och den omgivande 

marken. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter som bör ligga till 
grund för en riskanalys. All denna viktiga information är nödvändig för att integrera ett 
säkerhetsarbete i ett tidigt skede av samhällsplaneringen. (Räddningsverket, 1998) 

 

3.5.2. Vad bedöms som miljöfarlig verksamhet? 

Förflyttning av farligt gods är inte miljöfarlig verksamhet enligt MB men hantering av farligt 
gods på en bestämd plats kan dock ingå som en del i en tillståndspliktig verksamhet enligt MB. 
(Ericksson, 2010) Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så är 
det obligatoriskt att göra en tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Detta klarläggas i 

förordningens 5 §: 
 

5 § ”Det är förbjudet att, om verksamheten eller åtgärden har beteckningen A eller B i bilagan till denna 

förordning, utan tillstånd enligt miljöbalken: 1. anlägga eller driva fabriker, andra inrättningar eller annan 
miljöfarlig verksamhet. 

 Det är också förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken anlägga eller driva en miljöfarlig 
verksamhet i de fall farliga ämnen, som enligt vad som anges i avdelning 4 i bilagan innebär en miljöfarlig 
hantering, ingår eller avses ingå i verksamheten.” (1998:899) 

 
Nedan visas några utdrag från förordningen av MB i form av tabeller som exemplifierar ramen 
för miljöfarlig verksamhet. 

 
Tabell 3.5.2.A. Utdrag från förordningen (1998:899)s bilaga 

B. Anläggning för lagring eller hantering av 

1. Gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter 

eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår, 

2. Andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som 

ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", 
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
per kalenderår, eller 

3. Andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 
 
 
 
 
 

http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19980808.htm
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Tabell 3.5.2.B. Utdrag från förordningen (1998:899)s bilaga 

B. Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat: 

Som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av 

kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 

 
 
Tabell 3.5.2.C. Utdrag från förordningen (1998:899)s bilaga 

Ämnen Ton 

Oxiderande ämnen 200 

Explosiva ämnen enligt ADR 
(riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6) 

 
50 

Explosiva ämnen, enligt ADR 
(riskgrupp 1.4). 

 
200 

Fluor 20 

Acetylen 50 

Metanol 200 

Fosfortrihydrid (fosfin) 1 

Väte 50 

Arseniktrioxid, arsenik (III) 0,1 

Svaveldiklorid 1 

Brom 20 

 
 

3.6. Sammanfattning av rättssystemet 

Samtliga lagrum som behandlats i detta kapitel kommer att beröra Katrineholms 

Logistikcentrum direkt eller indirekt. Tittar man översiktligt på rättsystemet så framgår ganska 
fort att dessa olika lagar går mer eller mindre i varandra. Detta kan givetvis förklaras med att 
den svenska lagen har garderat sig för att inte missa skydd mot verksamheter som kan tänkas 
innebära fara för människa, miljön eller egendom.  

 
Den som transporterar eller hanterar ämnen som omfattas av farligt gods är direkt ansluten till 
lagen (2006:263) om transport av farligt god och måste då följa de bestämmelser som finns 

angivna i föreskrifterna ADR-S samt RID-S. Vidare hanterar lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor olika verksamheters ansvar för att upprätthålla ett tillfredsställande skydd mot olyckor. 
Bl.a. ska verksamheten 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. (2003:778 2§ Kap 
2)  
 

En annan konsekvens av LSO är beslut om farlig verksamhet enligt andra kapitlets fjärde 
paragraf. Dessa verksamheter bedöms utifrån potentiell fara, omfattning, lokalisering samt 
förutsättningarna i omgivningen. Skyldigheterna är att uträtta en riskanalys och därefter vidta 
förhöjd beredskap likt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. I lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
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allvarliga kemikalieolyckor så sker bedömningen om verksamheten ska vara sevesoverksamhet 

på helt andra grunder än farlig verksamhet. Då sker bedömningen bara utifrån de mängder av 
ämnen som förekommer inom verksamheten och i vilket syfte de lagras och hanteras. I 99 fall 
av 100 är en Sevesoverksamhet även beslutad att klassas som farlig verksamhet. (Nässlander, 

2010) 
 
Dessa gränsvärden som finns i förordningen till lagen (1999:381) är samma gränsvärden som 
ligger till grund för miljöbalkens krav för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. (Bilaga.2) 

 
Gemensamt för dessa lagrum är att de implicerar att någon form av riskanalys måste upprättas 
för verksamheten. Där syftet med analysen är att öka kontrollen över verksamhetens potentiella 

risker, för att sedan kunna utöva riskhantering som innebär att de identifierade riskkällorna 
bedöms och värderas utefter sannolikhet och potentiell skadeverkan, för att kunna göra de rätta 
prioriteringarna när det gäller att förebygga skadehändelserna och att skadebegränsa effekterna 
om olyckan ändå inträffar. 

 
Dessa riskanalyser ska integreras i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst i samråd 
med verksamhetsutövaren. Handlingsprogrammets plan för räddningsinsatser skall minst 
innehålla: 

 

 Uppgifter om hur räddningsinsatser vid berörd verksamhet skall genomföras, 

innefattande uppgifter om hur de resurser som behövs för insatsen skall samordnas. 
 

 Uppgifter om hur allmänheten skall varnas och informeras vid en allvarlig 

kemikalieolycka samt en beskrivning av de åtgärder som allmänheten skall vidta i 

händelse av en sådan olycka. 
 

Planens funktion och ändamålsenlighet skall säkerställas genom övning minst vart tredje år. 
(SRVFS 2005:2) 
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4. RISKINVENTERING 
I detta kapitel beskrivs de risker som kan komma att skada farligt gods på ett sätt som resulterar 

i ett ofrivilligt utsläpp och därmed medför fara för människor, miljö och egendom i områdets 
närhet. Identifierad riskkälla är alltså farligt gods och godsets skadepåverkande händelser söks. 
 

4.1. Om farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och varor, som har sådana farliga egenskaper att 
de kan orsaka skada på människor, miljö, egendom och annat gods, om det inte hanteras rätt 
under transport. (MSB, 2010C) 

 
Transport av farligt gods omfattas av de två tidigare nämnda författningssamlingarna ADR-S 

och RID-S som reglerar transporten av farligt gods på väg respektive järnväg. I dessa påträffas 
alla regler och bestämmelser som kan komma att behöva användas i samband med det farliga 

godset. Alla dessa regler syftar till att minimera risker vid transport av godset och på så sätt 
undvika eventuella olyckor med farligt gods. En förutsättning för att veta hur lagstiftningen ska 
tillämpas på farligt gods är klassificeringen av godset. Utifrån godsets fysikaliska och kemiska 

egenskaper delas farligt gods in i nio olika klasser med tillhörande underklasser, där ämnenas 
dominerande egenskaper anger klasstillhörighet. För en fullständig klassificering av ett gods ska 
även ett identifieringsnummer för varje specifikt ämne tilldelas (UN-nummer). (MSB, 2009-
2010) 

4.1.1. Klassindelning 

Tabell 4.1.1. Klassindelning av farliga ämnen (ADR-S, 2002). 

Klass Ämnen Beskrivning  

1 Explosiva ämnen och 

föremål 

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, 

fyrverkerier etc. 

2 Gaser 
– brandfarliga gaser 

– ej brandfarliga, ej giftiga 
gaser 
– giftiga. gaser 

 
Acetylen, gasol  

Syre, ozon, kväveoxider  
 
Klor, svaveldioxid, ammoniak  

3 Brandfarliga vätskor Bensin, diesel, eldningsoljor, lösningsmedel och 
industrikemikalier. 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen Röd fosfor, svavel, magnesium 

4.2 Självantändande ämnen Vit fosfor, kalcium,  

4.3 Ämnen som utvecklar 

brandfarliga 
gaser vid kontakt med 
vatten 

Kiseljärn, natrium, cesium 

5.1 Oxiderande ämnen Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat. 

5.2 Organiska peroxider Organiska peroxider 

6.1 Giftiga ämnen Arsenik-, bly- kvicksilversalter, bekämpningsmedel 

6.2 Smittförande ämnen Medicinskt avfall 

7 Radioaktiva ämnen Medicinska preparat, uran 

8 Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium- 
kaliumhydroxid 

9 Övriga farliga ämnen m.m. Gödningsämnen, asbest, magnetiska material 
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4.2. Identifiering av riskerna 

Här presenteras de händelser som kan orsaka att farligt godstankar eller förpackningar skadas, 
vilket resulterar att ett ofrivilligt utsläpp uppkommer inom eller i det närliggande området till 
Katrineholms Logistikcentrum. Nedan i diagram 4.2 ses fördelningen av vilken verksamhet 
som bedrevs vid utsläpp/överhängande fara för utsläpp av farligt gods.  Totalt var det 533 

inrapporterade räddningsinsatser som utfördes från 2005 till 2008 i Sverige. (IDA, 2010) 
 
Vid ofrivilliga utsläpp räknar man med två olika utströmningsprinciper för gaser och vätskor. 

Utströmningen kan antingen ske momentant eller kontinuerligt. Ett momentant utsläpp 
uppkommer som följd av godsets tank eller behållare skadas så svårt att den brister och hela 
innehållet strömmar ut. Ett kontinuerligt utsläpp uppstår då tanken eller behållarens armatur 
skadas så att ett mindre läckage uppkommer och gasen eller vätskan kontinuerligt strömmar ut. 

På grund av gasers höga inre lagringstryck i tanken eller behållaren sker utströmningen med 
mycket högre hastighet än ämnen som lagras i atmosfäriskt tryck. Ett sekundärt scenario är att 
brand och explosion uppstår till följd av ett utsläpp. 

(Räddningsverket, 1996) 
 
Diagram 4.2. Verksamhetskategori vid utsläpp av farligt gods 2005-2008 (IDA) 

 
 

4.2.1. Lastning och lossning 

Lastning och lossning utgör majoriteten av de händelser som resulterar i ett farligt gods utsläpp. 

Totalt var det 250 stycken fall 2005-2008 som ledde till en räddningsinsats, vilket utgör nästan 
50 procent av de totala insatserna. Orsaken till varför tillbuden sker kan vara många därför bör 
man undersöka tillbuden utifrån ett MTO1 perspektiv.  
 

 Brister i den tekniska lyft- och kopplingsanordningarna som resulterar i att gods tappas 

eller körs på 
 
 
_______________________ 
1 Sambandet Människa, Teknik och Organisation 

3.6 %

47 %

14.5 %

27.4 %

6.9 %
0.6 %

Antal insatser

Ej angiven

Lastning/lossning

Mellanlagring

Transport på väg

Transport på tåg

Transport med fartyg
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 Brister i kontroller i samband med överlämningar av ansvaret mellan avsändare  

transportör  mottagare. Då avsaknaden av säkerhetsbarriärer eller dåligt inarbetad 

säkerhetskultur resulterar i att information bortkommer kan detta leda till handhavande 
fel så som otillåten samlastning av farligt gods. (MSB 2009-2010) 
 

 Många olyckor beror på den mänskliga faktorn, som t ex slarv p.g.a. stress. En närmare 

orsaksanalys visar dock snarare som regel än undantag att det är kombinationer av 
mänskliga beteenden, brister i säkerhetsorganisationen, brister i teknik och ergonomi 

som utgjort förutsättningarna för olyckor. Denna komplexitet bakom olyckor är svår att 
se vi första anblicken, det är då enklare att skylla på en enskild operatör t ex mänskliga 
faktorn.  (Rollenhagen, 1995) 

 

Någon närmare analys av dessa orsaker till olyckor kommer inte att genomföras inom ramen 
för denna bedömning. 
 

4.2.2.  Trafikolycka 

I samband med att Katrineholms Logistikcentrum expanderar så ökar frekvensen av antalet 
farligt gods transporter inom verksamheten och dess närliggande område. Därmed ökar 
sannolikheten för att trafikolyckor med farligt gods ska resultera i utsläpp. År 2008 larmades 

den svenska räddningstjänsten ut 31 gånger för att åtgärda utsläpp eller överhängande fara för 
ett utsläpp. (MSB, 2008) Baserat på polisrapporter innebär detta att var sjätte olycka med farligt 
gods fordon leder till någon form av utsläpp. (Räddningsverket, Boverket, Vägverket, 1998)   
 

4.2.3. Järnvägsolycka 

Statistiskt sett utgör denna kategori av händelser som leder till utsläpp av farligt gods endast 

cirka sju procent. (IDA, 2010) Olyckor med farligt gods på järnväg är i grunden 
järnvägsolyckor. För att en olycka ska klassificeras som farligt gods olycka ska järnvägsolyckan 
även förorsaka en olycka med det farliga godset, till exempel utsläpp eller explosion. Olyckor 

sker huvudsakligen genom urspårningar och sammanstötningar och kan då resultera i att en 
behållare skadas. Det kan i sin tur ge upphov till utsläpp där följderna kan vara brand, explosion 
eller förgiftning. Någon närmre orsaksanalys till varför urspårningar sker ryms ej i denna 
rapport. Kort kan dock sägas att det finns en ökad risk till följd av de spårväxlingar som finns på 

terminalområdet. (Banverket, 2004) 
 

4.2.4. Sabotage 

Sabotage mot farligt gods är en riskkälla även om sannolikheten är mycket liten. Effekterna av 
riktad terrorism med kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen kan bli förödande för 

samhället. Terrorism av detta slag är enligt Krisberedskapsmyndigheten ett av de allvarligaste 
hoten mot samhället. Riskrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga 
myndigheterna har skapat tillräckliga förutsättningar för att skydda farligt gods. Kontentan blev 
att allvarliga brister föreligger i lagstiftningen, särskilt för godsterminaler. Förslag har inlämnats 

till regeringen om att reglera tillsynen över skyddet för transporter av farligt gods så att 
möjligheterna att skydda farligt gods kan öka. Viktigt är att verksamhetsutövare tar sitt ansvar 
över transportskyddet. (Riksdagen, 2009) 
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4.2.5. Övrigt 

Förutom dessa identifierade riskhändelser kan givetvis en olyckssituation uppstå i samband med 
tekniska fel på godsets tankar eller behållare. Konsekvensernas storlek av alla olika identifierade 

händelser som resulterar till ett ofrivilligt utsläpp beror på antal människor som befinner sig 
inom riskavståndet vid olyckstillfället. Konsekvensernas omfattning är sedan även direkt 
beroende av läckagets storlek, placering på havererande behållare, utströmningsvinkel och 

platsens aktuella väderförhållanden.  Olyckseffekterna uppskattas och redovisas mer 
genomförligt i tabell 6.1. (Räddningsverket, 1996) 
 
  

4.3. Katrineholms Logistikcentrums godsflöde 

I dagsläget finns inga prognoser att tillgå beträffande utvecklingen av godsflöden för 
godsterminalen. Närmast därför att verksamheten fortfarande befinner sig i projekteringsstadiet. 
Sedan starten i januari 2010 finns det en dokumenterad vagn som innehåller 28 ton Koldisulfid 

(Klass 3) som inkommer löpande varje vecka. (Sedborg, 2010-02-10) 
 
För att få en rimlig uppskattning om vilket typ av farligt gods som kommer att hanteras i 

terminalen så utnyttjas fortsättningsvis Sverigesnittet fördelat efter klass baserat på godsets vikt. 
(Se tabell 4.3) Dessa antaganden och generaliseringar blir nödvändiga för fortsatt analysarbete. 
Självfallet kommer samma förhållanden mellan klasserna vara fördelade på vägtransporterna från 
terminalen.    

 
Tabell 4.3. Transporterad mängd på järnväg fördelad efter klass enligt Sverigesnittet (MSB, 2010D) 

 

 
 

 

 

 

Klass Andel i 
procent 

1 0,1 

2.1 11,0 

2.2 0,4 

2.3 3,7 

3 53,9 

4.1 0,1 

4.2 0,1 

4.3 1,1 

5.1 12,0 

5.2 0,1 

6.1 1,3 

6.2 0 

7 0 

8 10,1 

9 6,0 

Totalt 100 
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5. OMRÅDESBESKRIVNING 
Planområdet där terminalen i dagsläget mellanlagrar ankommande farligt gods är belägen 

relativt centralt öster om Katrineholms centrum. Terminalens placering vid omkringliggande 
bostadsområde och skola samt dess närhet till sjukhus och järnvägsstation kan tyckas mindre 
strategiskt ur ett riskperspektiv. Detta eftersom en eventuell olycka med följder i form av 

utsläpp av farligt gods kan resultera i mer omfattande konsekvenser än om terminalen varit 
belägen på ett mer avskilt område från stadens invånare.  
 

5.1. Skyddsobjekt  

Nedan presenteras ett urval av skyddsobjekt som p.g.a. sina geografiska närheter till 
planområdet för terminalens mellanlagring av farligt gods kan komma att drabbas vid ett 

eventuellt utsläpp av farligt gods. 
 

Figur 4.5. Identifierade skyddsobjekt i terminalens närhet. (Eniro) 

 

 
 
 Planområdet 
 329 m till närmaste bostadshus, Malinbodaplan, riktning sydöst. 

 341 m till bostadshus Sågmovägen, Linbanegatan, riktning sydväst. 
 570 m till Sandbäcksskolan, riktning väst. 
 838 m till Kullbergska sjukhusets akutintag, riktning väst. 
 1058 m till centrum av Lövåsens handelsområde, riktning nord. 

 1626 m till Järnvägsstationen, riktning väst. 
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5.2. Vägtransport från planområdet 

Allt inkommande farligt gods som mellanlagras i terminalen ska inom en snar framtid 
transporteras vidare till dess slutliga mottagare med lastbil. Denna process utgör en av de 
identifierade riskerna som kan komma att leda till ett ofrivilligt utsläpp av farligt gods.  
I dagsläget finns ingen rekommenderad färdväg eller vägvalsstyrning genom lokala 

trafikföreskrifter för denna typ av trafik i området. (MSB, 2010E)  
 
Detta innebär att lastbilschauffören kan använda sin GPS och köra valfri väg ut från 

planområdet utan några restriktioner för att slutligen nå det primära transportnätet. Avsaknaden 
av sekundära transportvägar från planområdet gör att en eventuell olycka kan ske inom ett 
tätbebott bostadsområde eller ett skolområde. Detta bör förhindras genom rekommenderade 
sekundära transportvägar för lokala transporter av farligt gods från planområdet till det primära 

transportnätet. Dessa vägar bör klara av de rekommenderade riskavstånd som Södermanlands 
länsstyrelse hänvisar till.  
 

Figur 4.6. Alternativa vägval för vägtransport från planområdet. (Eniro) 
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5.2.1. Riskavstånd 

Stockholms länsstyrelse har i samarbete med andra länsstyrelser och i samråd med berörda 
myndigheter utfärdat vissa rekommendationer vid fysisk planering. I rapporten (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2000), erhålls de rekommenderade riskavstånden som bör användas vid en 
farligt gods led. Södermanlands länsstyrelse har likt många andra använt sig av länsstyrelsen i 
Stockholms rekommendationer. (Aronsson, 2010) 

 
Kortfattat innebär rekommendationerna följande: 
 

 Inom 100 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen bedömas vid 

exploatering. 
 

 25 meter byggnadsfri sträcka bör lämnas närmast transportleden. Detta för att undvika 

risker förknippade med avåkning och olyckor med petroleumprodukter, vilket är det 
dominerande transportsättet av farligt gods. 

 

 Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant bör undvikas. 

 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamheter närmare än 75 
meter från vägkant bör undvikas. 

 
 

 
Figur 5.2.1. Minimiavstånd kring transportleder för farligt gods. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000) 
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De angivna skyddsavstånden anger det minsta avstånd som bör hållas mellan bebyggelse och 

farligt gods led. Avsteg kan göras om risknivån bedöms som låg eller om man genom att 
tillämpa säkerhetshöjande åtgärder kan sänka risknivån. Nedan i figur 5.2.1 ses de senast 
reviderade primära farligt gods lederna i Katrineholm. 

 

 
Figur 5.2.1. Primära farligt gods lederna i Katrineholm. (MSB, 2010E) 

 
 

5.2.2. Planområdet – Ny väg mot 56, 57, (55) 

Tisdagen den 3 november 2009 invigdes Österleden, den nya väg som förbinder 
bostadsområdet Laggarhult med handelsområdet Lövåsen. Dels minskar trafikbelastningen i 
centrum, dels får de boende i Laggarhult en snabbare väg till handelsområdet Lövåsen, vilket 

också gynnar näringsidkarna på Lövåsen. Men framförallt är det en utmärkt väg att avleda 
farligt gods trafik till och från Katrineholms Logistikcentrum. (Katrineholms Kommun, 2009) 
  

Vägstandard 
Österleden har 50 km/h som hastighetsgräns fram till den cirkulationsplats som binder samman 
vägen mot riksvägarna 55, 56 och 57. Påfart sker via Industrigatan.  
 

Omgivning 

Den södra delen av Österleden innan tunneln under järnvägsspåret omges av nuvarande natur 
och har långa avstånd till bebyggelse. Efter tunneln leds vägen mot det nya handelsområdet där 

stora butikskedjor etablerat sig. Då avståndet till cirkulationsplatsen är så pass litet så antas 
hastigheten på vägen vara relativt låg. Omgivande parkeringsplatser är belägna på cirka 50 m 
från vägen både på vänster och höger sida av vägen. Respektive parkerings påfart gör att det 
blir en relativt dold fyrvägskorsning.  

 

5.2.3. Planområdet – 52, 55 

Detta vägval är det närmaste alternativet för att komma ut på riksväg 52 mot Nyköping men 
även ett alternativ för att snabbt nå väg 55 mot Norrköping samt väg 52 mot Örebro då 
transportsträckan inte inkluderar några trafikljus. 

 
 



 

 27 

Vägstandard 

Hela sträckan har 50 km/h som hastighetsgräns och innehåller två trevägskorsningar samt en 
mindre rondell innan påfart kan ske på riksväg 52. 
 

Omgivning 
Industrigatan är en stor dimensionerad 50-väg vars norra omgivning består av ett 
industriområde och dess södra av ett skogsområde. Därefter omges resterande del av 
körsträckan av tätbebyggda villaområden där avståndet från väg till tomtgräns uppskattas till 6-

10 meter. 
 

5.2.4. Planområdet – 55/56 

Detta vägval är det närmaste alternativet för att komma till det primära transportnätet med 
avseende att åka mot Örebro, Norrköping och Nyköping. 

 
Vägstandard 
De båda markerade alternativa sträckorna i figur 4.6 har 50 km/h som hastighetsgräns.  

 Den södra sträckan är en huvudled med en innehållande cirkulationsplats innan påfart 

sker via trafikljus.  

 Den norra sträckan är ingen huvudled, Östermalmgatan används som avtagsväg för att 

komma från Trädgårdsgatan till Fredsgatan och slutligen påfart via trafikljus. 

 
Omgivning 
Den södra och norra sträckans omgivning består främst av tätbebyggda lägenhetsområden samt 
småhusbebyggelse. Även sjukhus och mindre butiker finns belägna i närheten. Från väg till tät 

bebyggelse uppskattas även här avståndet ligga inom 6-10 meter. Den norra sträckan passerar 
även ett skolområde intill Fågelgatan.  
 

5.2.5. Framtiden 

Under 2010 är det byggstart för den nya vägen 55/56, Östra förbifarten Katrineholm. 

Den nya vägen öster om Katrineholm kommer att avlasta stadens centrala delar från 
genomgående trafik samt öka trafiksäkerheten. Vägen blir en mötesfri landsväg med 2+1 
körfält, mittvajerräcke och en längd på cirka 14 km. Byggtiden beräknas till cirka två år. 
(Vägverket, 2010) 
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6. INLEDANDE KONSEKVENSANALYS 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att de tillbud som genererar i utsläpp av farligt gods 

som kan komma att resultera i allvarliga konsekvenser ska beaktas.  
 
Uppskattningen av konsekvensernas omfattning görs huvudsakligen i form av en bedömning av 

storlek på skadeområdet i förhållande till dess befolkningstäthet för respektive olycksrisk.  
Utifrån denna uppskattning kommer det skadescenario som innebär de allvarligaste 
konsekvenserna för tredje man och anläggningens personal samt för det mest sannolika 
utsläppsscenariot att genomföras en mer detaljerad konsekvensanalys.   
 
 

6.1. Konsekvensbeskrivning av olycka med farligt gods inom planområdet. 

Nedan görs en kortfattande beskrivning av de 9 olika ämnesklasserna och tänkbara 
konsekvenser vid ett ofrivilligt utsläpp av farligt gods. 
 
Tabell 6.1. Konsekvensbeskrivning för en olycka med respektive ämnesklass (RIB) 

Klass Ämnen Konsekvensbeskrivning  

1 Explosiva ämnen och 

föremål 

Tryckpåverkan och brännskador. Stor mängd 

massexplosiva ämnen ger skadeområde med uppemot 
200 m radie (orsakat av tryckvåg). Personer kan 
omkomma båda inomhus och utomhus. Övriga 
explosiva ämnen och mindre mängder massexplosiva 

ämnen ger enbart lokala konsekvensområden. Splitter 
och annat kan vid stora explosioner ge skadeområden 
med uppemot 800 m radie. 

2 Gaser 
2.1 brandfarliga gaser 
 

2.2 ej brandfarliga, ej 
giftiga gaser 
 
2.3 giftiga. gaser 

 
 
 

 
2.1 Jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE 

 Vind < 2 m/s Vind > 2 m/s 

Litet 
utsläpp      
 

100 m radie. 100 m i 
vindriktning, 50 m 
mot vind. 

Större 

utsläpp 
 

300 m radie. 300 m i 

vindriktningen, 50 
m mot vinden. 

Brandutsatt 

gasflaska 

300 m 

 

Tank 
cistern som 

riskerar 
BLEVE 

1.0 km 
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2.2 Inert och oxiderande gas: Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till närområdet kring olyckan. 
Läckage kan få till följd att brännbara material blir mkt 
lättantändliga. Gaser som är kondenserade medför 

köldrisk. 
 
 

2.3 Inandning av gasen leder till stora risker för 
allvarliga luftvägssymptom och förgiftning. Verkar 
frätande samt vid brand uppstår nitrösa gaser. Reagerar 
häftigt med vatten och bildar frätande ämnen. 

 Vind < 1 m/s Vind > 5 m/s 

Litet  
utsläpp      
0.4 kg/s 

(10mm) 

300 m radie. 
 
 

100 m i 
vindriktning, 50 m 
mot vind. 

Större 
utsläpp 2,5 

kg/s 
(25mm) 

1.0 km radie 
 

300 m i 
vindriktningen, 50 

m mot vinden. 
 

Momentan- 

Utsläpp 
45 ton 

9.0 km radie 

 
 

6.0 km i  

vindriktning 
 

Brand utsatt 
gasflaska 

300 m 
 
 

3 Brandfarliga vätskor Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, 
strålningseffekt eller giftig rök. Konsekvensområden 

vanligtvis inte större än 50 m för brännskador. 
Brännbara ångor kan sprida sig och ge en explosionsrisk 
vid ett läckage. 

4.1 
4.2 
4.3 

Brandfarliga fasta ämnen 
Självantändande ämnen 
Ämnen som utvecklar 
brandfarliga 

gaser vid kontakt med 
vatten 

Brand, strålning, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till närområdet kring olyckan. Ämnet kan 
antändas genom friktion.  

5.1 
5.2 

Oxiderande ämnen 
Organiska peroxider 

Ämnena är oxiderande, d.v.s. det kan avge syre eller 
något annat brandunderstödjande ämne. Om det blir 
involverat i en brand kommer brandens intensitet att 
öka. Självantändning, explosionsartade brandförlopp om 

väteperoxidslösningar med koncentrationer > 60 % eller 
organiska peroxider kommer i kontakt med brännbart, 
organiskt material. Konsekvensområden 
för tryckvågor uppemot 150 m. 

6.1 
6.2 

Giftiga ämnen 
Smittförande ämnen 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade 
till närområdet. 

7 Radioaktiva ämnen Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. 

8 Frätande ämnen Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser 
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begränsade till närområdet. Effekten är bl.a. beroende av 
koncentration, pH-värde och exponeringstid. 
Inandning av ånga, dimma eller finfördelade droppar 
ger risk för frätskada i luftvägar 

9 Övriga farliga ämnen och 
föremål 

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

 
 
 

6.2. Slutsatser av inledande konsekvensbeskrivningar 

Utifrån konsekvensbeskrivningarna i tabell 6.1 och förväntad transporterad mängd till 

terminalen i tabell 4.3 så är transporterna av ämnesklass 2.3 att betrakta som den ämnesklass 
som kan resultera i ett värsta tänkbara olycksscenario. Ämnesklass 3 är i sin tur den kategori av 
gods som med största sannolikhet kommer hanteras mest frekvent, vilket gör att denna 

ämnesklass löper störst sannolikhet att drabbas av ett ofrivilligt utsläpp.  
 
Ämnesklass 2.1 medför även stora riskavstånd vid eventuella utsläpp i förhållande till de övriga 

som har ett kortare riskavstånd.  
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7. SPRIDNINGSBERÄKNINGAR TILL SKYDDSOBJEKT 
Nedan presenteras resultatet av de mer detaljerade konsekvensanalyser som genomförts på de 

ämnesklasser som bedömts ge en maximal hotbild mot samhället och personal på terminalen 
som befinner sig inom och i närheten av planområdet respektive det mest sannolika 
utsläppsscenariot.  

 

7.1. Spridnings- och konsekvensberäkningar för ämnesklass 2.3 

Två vanligt förekommande kemikalier ammoniak och svaveldioxid har genomgått spridnings- 
och konsekvensberäkningar i programmet Spridning Luft. De båda utsläppsscenarierna är att en 

tank på 24 ton går sönder och genererar i ett stort momentanutsläpp. 

7.1.1. Resultat av beräkningar 

I tabell 7.1.1.A. och tabell 7.1.1.B. redovisas resultatet av spridnings- och 
konsekvensberäkningar som genomförts för de olika skyddsobjekten. Beräkningarnas indata 
och simuleringar med RIB redovisas i sin helhet i bilaga 3. 
 

Tabell 7.1.1.A. Ett stort ammoniakutsläpps geografiska spridning och medföljande skadepåverkan för 
enskilt skyddsobjekt.   

Klass 2.1  

Ammoniak 

Skadenivå i direkt riktning mot riskobjekt med ogynnsam vindriktning.

          

Skyddsobjekt Irritation Lindriga skador Svåra skador Dödliga 
skador 

            329 m 712 – 965 m 490 – 712 m 260 – 490 m 0 – 260 m 

            341 m 712 – 965 m 490 – 712 m 260 – 490 m 0 – 260 m 

            570 m 712 – 965 m 490 – 712 m 260 – 490 m 0 – 260 m 

            838 m 712 – 965 m 490 – 712 m 260 – 490 m 0 – 260 m 

            1058 m 838 – 1075 m 564 – 838 m 381 – 564 m 0 – 381 m 

  
Tabell 7.1.1.B. Ett stort svaveldioxidutsläpps geografiska spridning och medföljande skadepåverkan för 
enskilt skyddsobjekt.   

Klass 2.1  
Svaveldioxid 

Skadenivå i direkt riktning mot riskobjekt med ogynnsam vindriktning.
          

Skyddsobjekt Irritation Lindriga skador Svåra skador Dödliga 

skador 

            329 m 1247 – 1365 m 610 – 1247 m 366 – 610 m 0 – 366 m 

            341 m 1247 – 1365 m 610 – 1247 m 366 – 610 m 0 – 366 m 

            570 m 1247 – 1365 m 610 – 1247 m 366 – 610 m 0 – 366 m 

            838 m 1247 – 1365 m 610 – 1247 m 366 – 610 m 0 – 366 m 

            1058 m 1290 – 1370 m 760 – 1290 m  456 – 760 m 0 – 456 m 

 
I figur 7.1.1.A. och 7.1.1.B. visas koncentrationen i luften på 1,5 meters höjd för ett stort 
utsläpp utan vindpåverkan för ammoniak respektive svaveldioxid på planområdet. Ämnenas 

respektive gränsvärden ses i tabell 7.1.1.C. 
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Tabell 7.1.1.C. Gränsvärden för ammoniak och svaveldioxid (RIB) 

Gränsvärde Ammoniak Svaveldioxid 

IDLH 300 ppm 100 ppm 

ERPG-3 750 ppm 15 ppm 
 

 

 
Figur 7.1.1.A. Stort ammoniakutsläpp (RIB)        Figur 7.1.1.B. Stort svaveldioxidutsläpp(RIB) 

 
 
   
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
_____________________________________ 
IDLH: (Immediately Dangerous to Life or Health) Är den maximala koncentration för vilken en 
person inom 30 minuter kan undkomma utan att erhålla irreversibla symptom och/eller livshotande 
skador. 

ERPG-3: (Emergency Response Planning Guidelines) Är den maximala koncentration för vilken de 

flesta personer kan vistas upp till en timme utan att erhålla dödliga symptom/skador. (Gränsvärden och 
riskområden RIB) 
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7.2. Spridnings- och konsekvensberäkningar för ämnesklass 3 

För denna ämnesklass utgörs skadescenarierna av att en tank skadas och således resulterar i ett 
ofrivilligt utsläpp som antänds. Det som söks är de avstånd från pölbränder som genererar den 
mängd värmestrålning som kan komma att skada en människa såpass allvarligt att individen får 
dödliga skador. Beroende på utsläppsstorleken antas olika stora pölar med den brandfarliga 

vätskan bensin med dessa pölbrandscenarier: 
 

 Liten pölbrand: 50 m2
 

 Medelstor pölbrand: 200 m2
 

 Stor pölbrand: 400 m2
 

 
Hur stora skadorna blir på en person beror framförallt på värmestrålnings varaktighet, ju längre 
strålningspåverkan, desto högre sannolikhet för allvarliga skador. Det uppskattas att cirka 15 

procent av de som drabbas av 2:a gradens brännskador riskerar att omkomma. (Försvarets 
Forskningsanstalt, 1997)  
 
I tabell 7.2. redovisas olika exponeringskonsekvenser i förhållande till strålningseffekter. Den 

kritiska värmestrålningen för när personer riskerar att omkomma till följd av värmestrålningen 
eller brandspridning till andra byggnader uppskattas vara då värmestrålningen överstiger 15 
kW/m2. 

 
Tabell 7.2. Exponeringskonsekvenser av olika strålningsnivåer (Försvarets Forskningsanstalt, 1997) 
(Lunds tekniska högskola, 2005) 

Strålning (kW/m2) Konsekvens 

< 1 Ingen smärta vid långvarig bestrålning av bar hud 

 2:a gradens brännskador vid bestrålning under 1 minut 

19 100 % sannolikhet 

7,5 50 % sannolikhet 

 2:a gradens brännskada vid bestrålning under 20 sekunder 

43 100 % sannolikhet 

17 50 % sannolikhet 

  

20 Outhärdlig smärta vid bestrålning av bar hud under 2 sekunder 

30 Spontan antändning av obehandlat trä i det fria vid en längre tids 
bestrålning. 

15 Boverkets rekommendationer för strålning mot byggnader som ej bör 
överstigas under tiden 30 min exponering utan åtgärder i form av 
brandklassad fasad. (Boverket, 2008) 
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7.2.1. Resultat av beräkningar 

Beräkningarna redovisas i sin helhet i bilaga 4.          
 

Diagram 7.2.1. Diagram över de olika strålningseffekterna för de tre pölbrandscenarierna i förhållande till 
riskavstånd i meter. 

 
 

 
Tabell 7.2.1. Avstånd till kritisk strålningsnivå på 2 meters höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar. 

Pölbrandsscenarior Infallande strålning över riktvärdet 

15kW/m2 från pölkant. 

Liten pölbrand 50 m2 Ca 10 m 

Medelstor pölbrand 200 m2 Ca 15 m 

Stor pölbrand 400 m2 Ca 20 m 
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8. DISKUSSION 
Räddningstjänsten i Katrineholm har en viktig roll, inte bara vid en eventuell räddningsinsats 

utan även som tillsynsmyndighet, men framförallt ska räddningstjänsten bedriva ett nära 
samarbete med de verksamheter som skulle kunna resultera i komplicerade räddningsinsatser. 
Vid komplicerade insatser med farligt gods krävs att rätt åtgärder vidtas för att minimera 

skadeområdet och dess konsekvenser på personer som vistas inom området. Enligt LSO så skall 
insatserna planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt. För att kunna leva upp till LSO:s bestämmelser om att kunna 
genomföra insatsen på ett effektivt sätt krävs en fördjupad insatsplanering på ett komplicerat 

objekt. Dock uppfylls lagrummet formellt då en insatsplan upprättas. En ordinär insatsplan 
kräver endast en situationsplan med angreppsvägar, standardrutiner samt eventuella noteringar 
om speciellt viktiga detaljer.  

 

8.1. Fördjupad insatsplan  

Insatsplanens syfte är att genom att förbereda insatsstyrkan för insatsen och därigenom 
förkorta angreppstiden och minimera skadorna på människor, egendom och miljö. Planen 

fungerar som beslutsstöd till räddningsledaren och bidrar till att viktiga åtgärder inte förbises. 
Då räddningstjänstens erfarenheter är relativt begränsad vad det gäller allvarliga olyckor med 
farligt gods så är vikten av en väl genomarbetad insatsplan oerhört viktig. (Försvarets 
Forskningsanstalt, Räddningsverket, 1998) 

 
Katrineholms Logistikcentrum kan bedömas vara ett komplicerat objekt då ett obestämt 
godsflöde av farligt gods anländer och lämnar terminalen mellan olika intervaller. Planområdets 

geografiska område innebär att en allvarlig olycka med de ämnesklasserna som kräver stora 
skyddsavstånd kan drabba de närliggande tätbefolkade områdena.  
 
Då terminalens planområde innehåller växlande typer av farligt gods kan det vara svårt att 

detaljplanera inför en viss specifik olycka. Detta visar på vikten av att förfoga över en fördjupad 
insatsplan, som bör innehålla detta utöver den ordinära insatsplanen: 
 

 Fullständig information om objekt med aktuella kartor och kontaktuppgifter. 

 

 En utökad larmplan som är integrerad med larmcentralen och innehåller instruktioner 
för när den skall aktiveras och instruktioner för att starta de samverkande 

organisationernas planer. Detta resulterar i att räddningsledaren i akutläget inte behöver 
ödsla tid på att fundera över behovet av resurser utan kan ägna de första dyrbara 
minuterna åt att leda insatsen.  

 

 Samverkan med objektets personal, där verksamhetens ansvarsområde vid en eventuell 

insats klarläggs. Detta leder till en ömsesidig förståelse för varandras ansvar samt att 
svagheter i olycksberedskapen kan identifieras. Verksamhetens personal besitter kunskap 
om markområdet, transporthandlingar, emballage och tankkonstruktioner som kan 

påskynda eventuella åtgärder. 
 

 Instruktioner om hur den bakre ledningens organisation ska upprättas där speciell 

kompetens om ledning samt expertis om det förolyckade godset, finns eller kan 
inhämtas.   

 Riskinventering med utförd konsekvensanalys för olika utsläppsscenarion, där 

framräknade riskavstånd ska ligga till grund för avspärrningspunkter samt definiera de 
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olika skyddsnivåerna inom skadeområdet. Genom konsekvensanalysen kan viktiga 

parametrar förutses, vilket visas i tabell 8.1 nedan: 
 

Tabell 8.1. Parametrar som kan förutses. (Försvarets Forskningsanstalt, Räddningsverket, 1998) 

Vad kan förutses? Vilket leder till planering av bland 
annat: 

Ämne - ämnesgrupp, mängder Skyddsnivå, metodval, första åtgärd, 

materielbehov, påverkat område 

Platser Brytpunkter, uppställning, avspärrningar, 
angreppsriktning, uppsamlingsplats 

Omfattning Förstärkningar, avlösning 

Brandrisk Släckmetod och -utrustning 

Reaktivitet - vatten eller annat Risker, omfallsplanering 

Skaderisk, skadetyp, 

antal skadade 

Uppsamlingsplats, sjukvårdsinsats, 

omhändertagande, behandlingsmetoder, 
medicinbehov 

Miljörisker Åtgärder 

Övriga organisationer Samverkan, samband 

Mediatryck Pressbefäl, information, VMA 

 
Den fördjupade insatsplanen genererar att ovanstående parametrar kan förutses och därigenom 
kan den komplicerade insatsen påbörjas i ett tidigt skede genom att räddningsledaren snabbt 
kan genomföra en riskbedömning som enligt Arbetsmiljölagen kräver, se nedanstående 

förtydliganden som återfinns i arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2007:7). 
 

5 § Innan en insats påbörjas ska arbetsledaren genomföra en riskbedömning 

på skade- eller övningsplatsen så att insatsen kan planeras och organiseras 
så att utrustning, lämplig skyddsklädsel och i övrigt rätt personlig skyddsutrustning kan väljas. 

 Om riskerna bedöms som stora i förhållande till vad som kan uppnås, ska 
andra alternativ än rök- och kemdykning väljas. Rök- och kemdykning som redan påbörjats ska då 
avbrytas. 
 Arbetsledaren ska se till att de risker som rök- och kemdykare utsätts för är rimliga i 

förhållande till vad som kan uppnås med insatsen. (AFS 2007:7) 

 
 

6 § Rök- eller kemdykning får påbörjas tidigast när en riskbedömning genomförts 

enligt 5§, bemanningen är tillräcklig och en funktionskontroll är genomförd på andningsutrustningen. 
(AFS 2007:7) 

 

8.1.1. System för uppdatering av inkommande gods 

I dagsläget informerar Katrineholms Logistikcentrum VSR när inkommande farligt gods 
anländer genom att skicka ett mejl. Detta gör att VSR har kännedom om vilka ämnen som 

finns inom planområdet. Problematik kan uppstå då VSR inte vet hur länge godset är tänkt att 
lagras. (Uneram, 2010) Därför bör ett nytt system ses över. 
 
En verksamhet som är beslutat till farlig verksamhet måste enligt lag kunna informera 

räddningstjänsten om vilka farliga ämnen som finns i anläggningen och som kan orsaka 
allvarliga skador på människor eller i miljön och om olycka sker kunna redovisa för vilka farliga 
ämnen som finns. (FSO, 2003:779) 
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8.2. VSR i samarbete med Räddningstjänsten Östra Götaland 

Det som kan komma att ifrågasättas är hur effektivt VSR kan genomföra en komplicerad insats 
innehållande farligt gods på Katrineholms Logistikcentrums planområde. Då material för större 
keminsatser kommer via en förstärkning från Norrköping som omfattar en kemcontainer med 
en insatsstyrka på 1 + 4 (1 räddningsledare + 4 brandmän). Förstärkningen har en 

anspänningstid på drygt 60 minuter. (Larsson, 2010) 
 
Tolkningen av vad en effektiv genomförd räddningsinsats har för innebörd i LSO blir här en 

invecklad fråga som är svår att besvara.  
 

8.3. Slutsatser 

En fördjupad insatsplan bör verkställas med de verksamheter som är beslutade till farlig 

verksamhet och Sevesoanläggningar, vilka kan komma att resultera i en komplicerad 
räddningsinsats.  Dessa verksamheter ska enligt respektive gällande lagrum uträtta ett 
omfattande riskanalysarbete. 
 

Anläggningar som är beslutad till farlig verksamhet är skyldig att i skälig omfattning hålla eller 
bekosta beredskap med personal och egendom. Sevesoanläggningar är skyldiga att upprätta en 
intern räddningsplan framtagen tillsammans med kommunen. Förutsättningarna som respektive 

lagrum inrättat ger räddningstjänsten de hjälpmedel som krävs för att ta fram en fördjupad 
insatsplan genom att räddningstjänsten utnyttjar de dokument som ska vara upprättade.  
 
Ansvaret för att skapa ovannämnda förutsättningar vilar på kommunerna, MSB och 

länsstyrelsen som har tillsynsansvaret över att dessa lagrum efterlevs. I nuläget är Katrineholms 
Logistikcentrum inte beslutad att tillhöra någon av lagstiftningarna. Verksamhetens utveckling 
av farligt godsflöde bör dock övervakas under största uppmärksamhet den närmaste tiden.   
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9. SLUTSATSER 
Här presenteras de säkerhetshöjande åtgärder som bör vidtas för att uppnå en acceptabel 

risknivå. Observera att åtgärderna endast utgör förslag till åtgärder, det är upp till Katrineholms 
kommun, berörda myndigheter och Katrineholms Logistikcentrum att ta beslut om att 
verkställa åtgärder. 

 

9.1. Förslag på åtgärder 

 

 Flytta planområdet för det farliga godset till en ny lokalisering så att ett bättre 

skyddsavstånd från riskkällan till närområdets skyddsobjekt erhålls. Som riktvärde för 
skyddsavstånd kring omlastningscentraler med farligt gods har 500 meter satts. Detta har 

framtagits av Boverket tillsammans med Naturvårdsverket, Räddningsverket och 
Socialstyrelsen. (Skånes Länsstyrelse, 2007) 

 

Denna åtgärd ska vara ett led i den fysiska planeringen och resulterar i att 
konsekvenserna av en eventuell olycka minimeras. Enligt Plan- och bygglagen skall 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet samt att marken skall 
prövas lämplig ur allmän synpunkt. I dagsläget befinner sig planområdet 329 meter från 

närmsta bostadshus. 
 

 Katrineholms Kommun tillsammans med VSR bör övervaka flödet av farligt gods till 

terminalen för att kunna göra bedömningen om Katrineholms Logistikcentrum i 
samråd med länsstyrelsen ska beslutas till farlig verksamhet. Utvecklingen av antalet 

inkommande farligt gods men även klassificeringen av godset bör ligga till grund för 
beslutet, eftersom detta är det som utgör den potentiella faran. Lokaliseringen av 
planområdet och förutsättningarna i närområdet gör att en allvarlig olycka kan resultera 
i allvarliga konsekvenser för människor i närområdet.   

 
Enligt den inledande och detaljerade konsekvensanalysen bör förekomsten av 
ämnesklasserna 1, 2.1, 2,3 på planområdet resultera i ett beslut att Katrineholms 

Logistikcentrum beslutas till farlig verksamhet enligt LSO. Därmed också leda till att 
VSR upprättar en fördjupad insatsplan integrerad med utfört riskanalysarbete. För att 
eventuella insatser ska kunna påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 
effektivt sätt enligt 3§ i LSO. 

 
VSR beroende av Norrköpings kemcontainer vid komplicerade keminsatser innebär en 
anspänningstid på drygt en timme, om detta är inom ramarna för godtagbar tid enligt 

LSO bör ifrågasättas.   
 

 Inom ett avstånd av 20 m från planområdet bör oskyddade fasader på byggnader utföras 

i material som förhindrar brandspridning in i byggnader. Exempelvis kan väggar utföras 
i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning 

avseende täthet och isolering (Euroclass A). Även väggarnas fönster ska vara 
brandklassade. 
 
Utrymningsstrategin ska dimensioneras och utformas så att utrymning kan ske 

tillfredställande även vid en olycka. Det innebär att planområdet inte får vara en 
beroende utrymningsväg. 
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 Använda vägvalsstyrning för att förhindra att farligt gods transporteras inne i de centrala 

tätbebyggda områdena. Istället regleras farligt godstrafiken på vägar med låg sannolikhet 

för olyckor och/eller där konsekvenserna av en olycka blir så lindriga som möjligt. 
Dessa transporter bör i största möjliga utsträckning framföras på det primära vägnätet då 
dessa vägar i regel har en bättre utformnings- och driftsstandard än andra vägar. Detta är 
möjligt genom beslut om lokala trafikföreskrifter som kan fattas av kommunens 

trafiknämnd eller av länsstyrelsen. Förslaget innebär att förbud mot transport av farligt 
gods söder om infarten till planområdet på den nya österleden uppförs. 
(Räddningsverket, 1998) 
 

 Utveckla ett datoriserat system som kontinuerligt uppdaterar vilket farligt gods som 

finns på planområdet. VSR bör även ha tillgång till systemet för att optimera 

användningen. Detta är ett krav för verksamheter som är beslutade till farlig verksamhet 
enligt LSO. 

 

 Katrineholms Logistikcentrum bör upprätta en tydlig plan över hur logistiken ska 

hanteras när avtal skrivs med transportbolag. För att på så sätt undvika brutna 
transportkedjor som kan resultera i att farligt gods lagras utan påtänkt transportör från 
planområdet samt att ogiltig hantering av det farliga godset förekommer. Detta skulle 
innebära att lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor inte kan tillämpas på Katrineholms Logistikcentrum, då en legitim 
hantering av det farliga godset utövas.  
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Bilaga 1. Sveriges bästa logistiklägen 

Katrineholms Logistikcentrum klättrar sex positioner, till en femtonde plats, när temabilagan 

Intelligent Logistik i Dagens Industri listar Sveriges 25 bästa logistiklägen 2010. Det är sjätte 
året som Intelligent Logistik publicerar denna lista. Listan visar bästa etableringsort för 
centrallager med distribution av konsumentprodukter i Sverige och övriga Norden.  

Redan förra året, alltså innan verksamheten ens kommit igång fick Katrineholms 
Logistikcentrum plats 21 på samma lista.  

Sveriges bästa logistiklägen 2010 

 
1. Stor-Göteborg 
2. Norrköping/Linköping 

3. Örebro/Hallsberg/Arboga 
4. Jönköping/Nässjö 
5. Norra Stor-Stockholm(Sigtuna, Enköping, Håbo) 
6. Eskilstuna/Strängnäs 

7. Västerås/Köping 
8. Borås/Ulricehamn 
9. Helsingborgsregionen 

10. Malmöregionen 
11. Södra Stor-Stockholm.(Botkyrka, Haninge, Södertälje, Nykvarn) 
12. Skaraborgsregionen 
13. Halmstad 

14. Gävle/Sandviken 
15. Katrineholm 
16. Nyköping/Oxelösund 
17. Karlshamn/Karlskrona 

18. Falun/Borläge 
19. Hässleholm/Kristianstad/Åhus 
20. Värnamo/Gnosjö/Gislaved/Vaggeryd 

21. Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla 
22. Växjö/Alvesta 

23. Uppsala 
25. Sundsvallsregionen 
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Bilaga 2. Utdrag ur förordningen (1999:382) 
Regeringens lista på de ämnen och mängder som föreligger för att betraktas som en 

sevesoverksamhet. Utdrag ur förordning (1999:382) om åtgärderna för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor: 
 

 
DEL 1 - FARLIGA ÄMNEN 
Farliga ämnen                   Mängd i ton för tillämpning av 
lägre           högre 
kravnivån       kravnivån 
 
   Gödningsmedel som är blandade eller sammansatta och som är baserade på ammoniumnitrat 

(innehåller ammoniumnitrat tillsammans med fosfat och/eller pottaska) i vilka kvävehalten på grund av 
ammoniumnitrat är 
   - mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sammanlagt högst 0,4 procent 
brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG, eller 
   - 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material, 
 
och vilka i samtliga fall kan 
undergå självunderhållande 
sönderfall i enlighet med 
Förenta nationernas "trough 
test" enligt dess 
rekommendationer om transport 
av farligt gods: Manual of 
Tests and Criteria, del III, 
punkt 38.2.                             5 000           10 000 
 
   Gödningsmedel som är baserade på ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av 
ammoniumnitrat överstiger 
   - 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten 
och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent, eller 
   - 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat, eller 
   - 28 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/ eller 
kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent, 
 
och som i samtliga fall 
uppfyller kraven i bilaga 
II till direktiv 80/876/EEG.            1 250           5 000 
 
   Ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av 
ammoniumnitrat 
   - är mellan 24,5 och 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,4 procent, 
eller 
   - överstiger 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,2 procent. 
 
Vattenlösningar med 
ammoniumnitrat i vilka 
ammoniumnitrat- 
koncentrationen 
överstiger 80 viktprocent.              350             2 500 
 
Gödningsmedel som inte 
uppfyller kraven på i 
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bilaga II i direktiv 
80/876/EEG samt kasserat 
material från 
tillverkningsprocessen, 
ammoniumnitrat och 
beredningar av 
ammoniumnitrat, 
ammoniumnitratbaserade 
gödningsmedel som 
returneras eller har 
returnerats från 
slutanvändaren till en 
tillverkare, en 
anläggning för 

tillfällig lagring 
eller upparbetning för 
att omarbetas, återvinnas 
eller behandlas för 
säker användning.                       10              50 
 
Gödningsmedel som är 
sammansatta och baserade 
på kaliumnitrat, 
vilka består av 
kaliumnitrat i pelletform 
eller granulatform.                     5 000           10 000 
 
Gödningsmedel som är 
sammansatta och baserade 
på kaliumnitrat, vilka 
består av kaliumnitrat 
i kristallin form.                      1 250           5 000 
 
Arsenikpentoxid, arsenik 
(V) syra eller dess salter              1               2 
 
Arseniktrioxid, arsenik (III) 
syra eller dess salter                  0,1             0,1 
Brom                                    20              20 
Klor                                    10              25 

 
Nickelföreningar i inhalerbar 
pulverform (nickelmonoxid, 
nickeldioxid, nickelsulfid, 
trinickeldisulfid, dinickeltrioxid)     1               1 
Etylenimin                              10              20 
Fluor                                   10              20 
Formaldehyd (= 90 %)                    5               50 
Väte                                    5               50 
Väteklorid (kondenserad gas)            25              250 
Blyalkyler                              5               50 
Extremt brandfarliga 
kondenserade gaser 
(inklusive gasol) och 
naturgas                                50              200 
Acetylen                                5               50 
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Etylenoxid                              5               50 
Propylenoxid                            5               50 
Metanol                                 200             200 
4,4'-metylenbis 
(2-kloranilin) eller dess 
salter, i pulverform                    0,01            0,01 
Metylisocyanat                          0,15            0,15 
Syre                                    200             200 
Toluendiisocyanat                       10              100 
Karbonyldiklorid (fosgen)               0,3             0,75 
Arseniktrihydrid (arsin)                0,2             1 
Fosfortrihydrid (fosfin)                0,2             1 
Svaveldiklorid                          1               1 
Svaveltrioxid                           15              75 

 
Polyklordibensofuraner och 
polyklordibensodioxiner 
(inkl. TCDD) beräknade som 
TCDD-ekvivalenter                       0,001           0,001 
 
   Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner beräknas med hjälp av följande 
viktningsfaktorer: 
 
2,3,7,8-TCDD            1       2,3,7,8-TCDF            0,1 
1,2,3,7,8-PeCDD         0,5     2,3,4,7,8-PeCDF         0,5 
1,2,3,7,8-PeCDF         0,05 
 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 
1,2,3,6,7,8-HxCDD       0,1     1,2,3,4,7,8-HxCDF 
1,2,3,7,8,9-HxCDD               1,2,3,7,8,9-HxCDF       0,1 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD     0,01 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
OCDD                    0,001 
OCDF                    0,001 
 
   (T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=okta) 
CANCEROGENA ÄMNEN vid koncentrationer som överstiger 5 

viktprocent: 
- 4-aminobifenyl och/eller dess salter, 
- bensotriklorid, 
- benzidin och/eller dess salter, 
- bis(klormetyl)eter, 
- klordimetyleter, 
- 1,2-dibrometan, 
- dietylsulfat, 
- dimetylsulfat, 
- dimetylkarbamoylklorid, 
- 1,2-dibrom-3-klorpropan, 
- 1,2-dimetylhydrazin, 
- dimetylnitrosamin, 
- hexametylfosfortriamid, 
- hydrazin, 
- 2-naftylamin och/eller dess salter, 
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- 4-nitrodifenyl, samt 
- 1,3-propansulton                      0,5             2 
 
Petroleumprodukter: 
- bensin och nafta, 
- fotogen (inklusive flygbränslen), 
- gasoljor (inklusive dieselbränslen, 
lätta eldningsoljor och 
blandkomponenter för gasoljor)          2 500           25 000 
 

DEL 2 - SÄRSKILDA KATEGORIER AV FARLIGA ÄMNEN SOM INTE SÄRSKILT 
ANGES I DEL 1 
Kategorier av farliga ämnen     Mängd i ton för tillämpning av 
lägre kravnivån         högre kravnivån 

 
1. Mycket giftiga (riskfras 
R26, R27 eller R28)                     5               20 
 
2. Giftiga (riskfras R23, R24 
eller R25)                              50              200 
 
3. Oxiderande (riskfras R7, R8 
eller R9)                               50              200 
 
4. Explosiva 
Här avses ett ämne, preparat 
eller föremål som omfattas 
av ADR (riskgrupp 1.4).                 50              200 
 
5. Explosiva 
Här avses ett ämne, preparat 
eller föremål som omfattas 
av ADR (riskgrupp 1.1, 1.2, 
1.3, 1.5 eller 1.6), eller 
riskfras R2 eller R3.                   10              50 
 
6. Brandfarliga 
Här avses brandfarlig vätska 
med en flampunkt lika med eller 
över 21 grader C och under 

eller lika med 55 grader C 
(riskfras R10).                         5 000           50 000 
 
7 a. Mycket brandfarliga 
1. Här avses brandfarlig 
vätska med en flampunkt under 
eller lika med 55 grader C i 
det fall vätskan hanteras 
under sådana betingelser att 
den kan förorsaka en allvarlig 
kemikalieolycka, t.ex. högt 
tryck eller hög temperatur.             50              200 
 
2. Här avses brandfarlig 
vätska i det fall den kan 
självantända i luft 
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(riskfras R17).                         50              200 
 
7 b. Mycket brandfarliga 
Här avses brandfarlig vätska 
med en flampunkt under 21 
grader C men som inte är 
extremt brandfarlig 
(riskfras R11).                         5 000           50 000 
 
8. Extremt brandfarliga 
1. Här avses brandfarlig 
gas i såväl gasform som 
överkritisk form samt 
brandfarlig vätska med en 

flampunkt under 0 grader C 
och en kokpunkt under eller 
lika med 35 grader C 
(riskfras R12).                         10              50 
 
2. Här avses brandfarlig 
vätska som hanteras vid en 
temperatur som är högre än 
dess kokpunkt.                          10              50 
 
   9. Miljöfarliga ämnen Riskfraser: 
- R50: "mycket giftigt för 
vattenlevande organismer" 
(inklusive R50/53),                     100             200 
 
- R51/53: "giftigt för 
vattenorganismer, kan ge 
långsiktiga skadeverkningar 
på vattenmiljön".                       200             500 
 
10. All klassificering 
som inte omfattas av det som 
anges ovan i kombination med 
följande riskfraser 
- R14 "reagerar våldsamt vid 
kontakt med vatten" (inklusive 

R14/15)                                 100             500 
- R29 "avger giftiga gaser vid 
kontakt med vatten".                    50              200 
Förordning (2009:690). 
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Bilaga 3. Spridningsberäkningar för ämnesklass 2.3 

 

Väderförhållanden 
Nedan redovisad vindstatistik är hämtad från SMHI:s närmaste mätstation till planområdet som 
är station nummer 9604-Floda, cirka 1 mil ifrån planområdet. Vindmätningarna utförs på cirka 
10 meters höjd var tredje timme. Vindförhållandena för aktuell mätstation domineras av 
västliga vindar men med inslag av östliga vindar. (SMHI, 2006) 

 
Identifierade skyddsobjekt ligger huvudsakligen inom farozonen för de olika typerna av västliga 
vindar i förhållande till planområdet. Vilket gör att sannolikheten minskar för ogynnsam vind 

vid en eventuell olycka. Således innebär detta att vindriktningen vid ett eventuellt 
olycksscenario med största sannolikhet påverkar olycksplatsens omkringliggande närområde 
positivt.    
 

  
Figur B.1. Frekvenser av vindriktning i procent år 1991-2004 (SMHI, 2006). 
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Figur B.2. Medelvärden för vindhastighetsstatistik år 1991-2004. (SMHI, 2006) 

 
 
 
 

Nedanstående förenkling i figur B.3 av vindriktningen har gjorts för att presentera valet av 

gradantalet som finns givet i indata materialet. 
 
Figur B.3. Förenkling av riktningarnas grader 
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Beräkning av spridning i luft för ammoniak 
INDATAT 

 
Kemikalie Ammoniak, vattenfri 
 UN-nummer 1005 

 CAS-nummer 7664-41-7 
 
Lagringsdata Kemikaliemängden är baserad på tankbil med 24000 kg. 
 Kemikalien är lagrad vid temperaturen 12,0 °C. 

 Inget pålagt övertryck. 
 Vätskenivån i förhållande till läckaget är 1 m. 
 

Läckage Läckagetypen är stort hål på tank. 
 Läckagets area är 50,3 cm². 
 
Omgivning Egendefinerade hinder i omgivningen med ytråheten 0,7 m. 

 
Konc inomhus Ventilationsintagen är på 3 m höjd. 
 Byggnaderna har 0,5 luftväxlingar per timme. 

 
Väder Spridningen har beräknats för Vår, Dagsljus och Klart i Svealand. 
 Stabilitetsklass B - Måttligt instabil och 708 W/m² solinstrålning. 
 Temperaturen är 12,0 °C, vindstyrkan på 10 m höjd är 3,0 m/s 

 och vinden blåser mot 225 grader från utsläppsplatsen. 
 Scenariot är skapat för 2010-03-25 11:24. 
 
 

Åtgärder  
 
Position X / Nord 6541301 RT90 2,5 gon V 

 Y / Öst  1524772 RT90 2,5 gon V 
 
Begränsningar Koncentrationen beräknas för höjden 1,5 m. 
 Den yttre beräkningsgränsen går vid 1 ppm. 

 
SCENARIORESULTAT 

 

Antagande Utströmning av tryckkondenserad gas i vätskefas.  
 Ingen pöl bildas. 
 Den luftburna källstyrkan kommer från vätskeutströmningen från tank. 
 

Beräkningar Tryck i tanken 6,60 bar (beräknad) 
 Utsläppets källstyrka 80 kg/s (beräknad) 
      Utsläppets varaktighet 5 minuter (beräknad) 
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108 grader                  225 grader 
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270 grader                 329 grader ytråhet 0,03. 
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Beräkning av spridning i luft för Svaveldioxid 
 

INDATA 
 
Kemikalie Svaveldioxid 

 UN-nummer 1079 
 CAS-nummer 7446-09-5 
 
Lagringsdata Kemikaliemängden är baserad på tankbil med 24000 kg. 

 Kemikalien är lagrad vid temperaturen 12,0 °C. 
 Inget pålagt övertryck. 
 Vätskenivån i förhållande till läckaget är 1 m. 

 
Läckage Läckagetypen är stort hål på tank. 
 Läckagets area är 50,3 cm². 
 

Omgivning Egendefinerade hinder i omgivningen med ytråheten 0,7 m. 
 
Konc inomhus Ventilationsintagen är på 3 m höjd. 

 Byggnaderna har 0,5 luftväxlingar per timme. 
 
Väder Spridningen har beräknats för Vår, Dagsljus och Klart i Svealand. 
 Stabilitetsklass B - Måttligt instabil och 708 W/m² solinstrålning. 

 Temperaturen är 12,0 °C, vindstyrkan på 10 m höjd är 3,0 m/s 
 och vinden blåser mot 225 grader från utsläppsplatsen. 
 Scenariot är skapat för 2010-03-25 11:54. 
 

 
Åtgärder  
 

Position X / Nord 6541312 RT90 2,5 gon V 
 Y / Öst  1524776 RT90 2,5 gon V 
 
Begränsningar Koncentrationen beräknas för höjden 1,5 m. 

 Den yttre beräkningsgränsen går vid 1 ppm. 
 

SCENARIORESULTAT 

 
Antagande Utströmning av tryckkondenserad gas i vätskefas.  
 Ingen pöl bildas. 
 Den luftburna källstyrkan kommer från vätskeutströmningen från tank. 

 
Beräkningar Tryck i tanken 2,48 bar (beräknad) 
 Utsläppets källstyrka 61 kg/s (beräknad) 

 Utsläppets varaktighet 7 minuter (beräknad) 
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108 grader                225 grader 
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270 grader               329 grader ytråhet 0,03. 
 
 

 

Referenser 
SMHI(2006). Vindstatistik för Sverige 1961-2004.  
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Bilaga 4. Spridningsberäkningar ämnesklass 3. 

 

Beräkningsmetodik 
Handberäkningarna av strålningseffekterna har utförts efter följande beräkningsmetodik: 
 

 Beräkning av brandeffekt 

 Beräkning av flammans höjd och temperatur 

 Beräkning av synfaktor 

 Beräkning av infallande strålning på olika avstånd från branden 
 

 
Brandeffekten beräknas för att uppskatta hur mycket energi som avges från branden till 
omgivningen. Flammans höjd används för att beräkna den så kallade synfaktorn som anger hur 

mycket av den från branden emitterade strålningen som når olika punkter i omgivningen. 
Temperaturen hos flamman ligger till grund för beräkningen av hur mycket infallande strålning 
som mottas av ytor på olika avstånd från branden. 
 

Brandeffekt 
Brandeffekten erhålls genom följande samband (Karlsson & Quintiere, 2000): 
 

    (ekv.1) 

 
där:  
 

Q = utvecklad effekt (kW) 

χ= förbränningseffektivitet (0,7) 

 = förbränningshastighet per ytenhet (kg/m2s) 

Δ Hc = förbränningsvärme (MJ/kg) 
A f = brinnande yta (m2) 
 

Ekvationen gäller förutsatt att pölbrandens diameter är relativt stor (>2 m). För bensin gäller 
följande (B. Karlsson): 
 

 = 0,055 kg/m2s 

Δ Hc = 43,7 MJ/kg 
 

Flamhöjd 
Flamhöjden L (m) beräknas med följande ekvation (Karlsson & Quintiere, 2000): 

 

   (ekv.2) 

 
där: 
 

D = pöldiameter ( ) (ekv.3) 
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Flamtemperatur 
Flamtemperaturen Tf  utgör medeltemperaturen i flamman. Temperaturen i flamspetsen är ca 
540°C (813K) (Law & O’Brien, 1981). Vid lägre temperaturer förlorar flamman sin laminära 
karaktär. Om flammans maximala temperatur bestäms till 1000°C (1273 K)  kan 
medeltemperaturen i flamman bestämmas. Den maximala flamtemperaturen är bland annat 

beroende av vilket material som brinner och storleken på branden. Medeltemperaturen 
används i beräkningen av strålningen från flamman och erhålls enligt: 
 

   (ekv.4) 

 

Synfaktor 
Synfaktorn F anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når en mottagande punkt 
eller yta (se figur B.1) Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är rektangulär så att 
flammans diameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett konservativt antagande då 

branden i själva verket normalt smalnar av väsentligt upptill. 
 

 
Figur B.1. Synfaktorsuppdelning för mottagande punkt (Drysdale, 1998) 
 
Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion 

som beräknas enligt (Drysdale, 1998): 
 
F1,2=FA1,2 +FB1,2+FC1,2+FD1,2  (ekv.5) 
 

där FA1,2 beräknas enligt: 
 

   (ekv.6) 

 

där  och  är infallande vinkel, alltså 0.  Enligt figur B.1. 
Ekvationen 7 kan användas för beräkning av respektive ytas synfaktor (Seigel & Howell, 1992). 

Genom att dela upp brandens totala area i olika stora ytor kan synfaktorn och då 
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värmestrålningen bestämmas för en punkt på avståndet d från branden på x meters höjd. 

Höjden x har valts till 2 meter då detta är en höjd som är kritisk för människor.  

  (ekv.7) 

 

där: ,  

 
Synfaktorn mellan flamman och en punkt kan även tas fram med hjälp av tabellvärden. Med 

hjälp av tabell 2.7 i Drysdale (1998, s.59) kan synfaktorn beräknas som en funktion av vad 

Drysdale benämner S och α och som beror på avståndet D från flamman. (Joakim Sandström, 

2010) 

 

S =  

α =  

där: 

 
L1= Den strålande ytans bredd (m) 
L1= Den stålande ytans höjd (m) 
D= Avståndet till den ökade beräkningspunkten (m) 

 

Infallande strålning 
Pölbrandens värmestrålning som når den utvalda mottagande punkten varierar med flammans 
temperatur, synfaktorn och den brinnande massans emissivitet. Emissiviteten är materialets 

förmåga att stråla ut värmeenergi, för pölbranden är den beroende av flammans tjocklek  
Den infallande strålningen beräknas genom: 
 

    (ekv.8) 
 
där: 

 

 = Infallande strålning (kW/m2) 

= Stefan-Boltzmans konstant (5.67×10-11 kW/m2K4) 
F = Synfaktor 

  = Flammans medeltemperatur 

 = Emissionstal (Emissionstalet för en flamma varierar med materialets egenskaper och 
tjockleken på flamman, för stora bränder antas emissionstalet gå mot 1, i beräkningarna 

kommer emissionstalet 0,7 användas, vilket är ett konservativt antagande.) (Lunds tekniska 
högskola, 2005) 
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Resultat 
Med hjälp av ovanstående formler och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter 
och flamhöjden för de olika pölbrandscenarierna beräknats. 
 
Tabell B.1. Beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd. 

Pölscenario (m2) Utvecklad effekt 
(kW) 

Brandens diameter 
(D) 

Flamhöjd (L) 

50 84 123 7,98 13,32 

200 336 490 15,96 21,09 

400 672 980 22,57 26,29 

 
Tabell B.2.  Beräkning av strålning och synfaktor på två meters höjd för olika avstånd från pölbranden. 

Avstånd från 
pölbrand (m) 

Pölbrand 50 m2 Pölbrand 200 m2 Pölbrand 400 m2 

 F1,2 Strålning 

(kW/m2) 

F1,2 Strålning 

(kW/m2) 

F1,2 Strålning 

(kW/m2) 

5 0,436 26,47 0,590 35,83 0,633 38,43 

10 0,202 12,27 0,367 22,26 0,445 27,00 

15 0,113 6,86 0,244 14,78 0,324 19,66 

20 0,071 4,30 0,170 10,33 0,242 14,66 

25 0,048 2,91 0,124 7,53 0,185 11,20 

30 0,035 2,09 0,094 5,68 0,144 8,75 

35 0,026 1,57 0,073 4,41 0,115 6,98 

40 0,020 1,22 0,058 3,51 0,093 5,66 

45 0,016 0,97 0,047 2,85 0,077 4,67 

50 0,013 0,80 0,039 2,36 0,064 3,91 

 
Diagram B.3. Pölbrändernas kurvor, förhållandet mellan riskavstånd och strålning. 

 
 
Det framgår tydligt av beräkningarna att den infallande strålningen avtar med avståndet från 

strålkällan. För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan 
läcker ut och antänds. 
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Tabell B.4. Avstånd till kritisk strålningsnivå på 2 meters höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar. 

Pölbrandsscenarior Infallande strålning över riktvärdet 
15kW/m2 från pölkant. 

Liten pölbrand 50 m2 Ca 10 m 

Medelstor pölbrand 200 m2 Ca 15 m 

Stor pölbrand 400 m2 Ca 20 m 
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