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i	  

Förord	  

Denna	  rapport	  är	  resultatet	  av	  mitt	  examensarbete	  på	  brandingenjörsprogrammet	  vid	  Luleå	  

tekniska	  universitet,	  omfattande	  15HP.	  Arbetet	  har	  utförts	  mestadels	  på	  Smurfit	  Kappas	  

anläggning	  i	  Piteå.	  

Jag	  vill	  ge	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Per	  Jonsson	  på	  Smurfit	  Kappa	  som	  alltid	  varit	  

tillgänglig	  då	  jag	  behövde	  hjälp	  eller	  hade	  frågor.	  Tack	  även	  till	  examinator	  Håkan	  Alm	  samt	  

min	  handledare	  Mats	  Danielsson	  på	  LTU	  som	  kommit	  med	  bra	  förslag	  och	  hjälpt	  mig	  bolla	  

idéer.	  

Slutligen	  vill	  jag	  även	  tacka	  Linda	  Sjölund	  vid	  Piteå	  kommun	  för	  intervjutillfället.	  

	  

Daniel	  Rådemar	  

Piteå,	  juli	  2014	   	  
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Sammanfattning	  

Denna	  rapport	  syftar	  att	  undersöka	  de	  risker	  och	  konsekvenser	  som	  uppstår	  för	  samhället	  

och	  närområdet	  vid	  en	  brand	  i	  yttre	  bränslehantering	  hos	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  i	  Piteå.	  

Yttre	  bränsle	  i	  denna	  rapport	  syftar	  på	  biobränsle,	  bark,	  flis,	  returpapper	  och	  massaved.	  	  

Vid	  en	  brand	  bildas	  en	  mängd	  olika	  ämnen	  och	  partiklar,	  styrt	  av	  temperatur	  och	  vilket	  

material	  som	  brinner.	  Om	  dessa	  brandgaser	  sprids	  över	  bebodda	  områden	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  

att	  veta	  omfattningen	  av	  de	  risker	  och	  eventuella	  skador	  som	  lokalbefolkningen	  utsätts	  för.	  

De	  rådande	  väderförhållanden	  är	  en	  stor	  faktor	  för	  spridningens	  omfattning.	  

Ett	  företag	  i	  Sverige	  är	  enligt	  lag	  skyldigt	  att	  ha	  ett	  adekvat	  säkerhetsarbete	  och	  själva	  kunna	  

hantera	  de	  risker	  som	  de	  själva	  medför.	  Det	  är	  först	  när	  en	  olycka	  är	  så	  pass	  omfattande	  att	  

den	  hotar	  samhället	  och	  miljön	  som	  räddningstjänsten	  har	  en	  skyldighet	  att	  ingripa.	  

En	  mängd	  problem	  kan	  uppstå	  vid	  lagring	  av	  biobränslen,	  sker	  lagringen	  utomhus	  som	  i	  

detta	  fall,	  påverkas	  det	  lagrade	  materialet	  av	  rådande	  klimat	  i	  form	  av	  regn	  eller	  uttorkning.	  

Mikrobakteriell	  aktivitet	  i	  materialet	  kan	  leda	  till	  röta	  eller	  självantändning.	  	  

För	  att	  företaget	  skall	  kunna	  göra	  en	  bra	  riskbedömning	  kan	  de	  ta	  hjälp	  av	  diverse	  metoder	  

och	  bedömningsmodeller.	  Rapporten	  ger	  en	  beskrivning	  av	  händelseträdsanalys,	  

säkerhetsbarriärer	  och	  MTO-‐analys,	  vilka	  är	  några	  av	  de	  tillgängliga	  modellerna.	  Med	  hjälp	  

av	  dessa	  modeller,	  statistik	  och	  genom	  att	  väga	  sina	  största	  risker	  mot	  dess	  konsekvenser	  

kan	  ett	  företag	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  minimera	  sina	  risker.	  
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Abstract	  

The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate	  the	  various	  risks	  and	  their	  consequences	  regarding	  

Piteå	  municipality	  in	  case	  of	  a	  large	  fire	  in	  the	  outer	  fuel	  storages	  at	  Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  

in	  Piteå.	  Outer	  fuel	  storage	  in	  this	  regard	  refers	  to	  biological	  fuels,	  wood,	  wooden	  chips	  &	  

shavings	  and	  recycled	  paper.	  

A	  fire	  creates	  a	  wide	  range	  of	  substances	  and	  gases.	  The	  type	  of	  substances	  produced	  by	  the	  

fire	  is	  determined	  by	  the	  fires	  temperature	  and	  what	  kind	  of	  material	  that’s	  burning.	  It	  is	  of	  

great	  importance	  to	  know	  which	  impact	  and	  hazards	  these	  gases	  can	  have	  on	  the	  local	  

population	  in	  case	  of	  a	  wide	  spreading	  of	  the	  gases.	  A	  major	  contributing	  factor	  of	  the	  

potential	  spreading	  is	  current	  weather	  conditions.	  

All	  companies	  in	  Sweden	  are	  bound	  by	  law	  to	  maintain	  good	  risk	  management	  and	  safety	  

standards	  in	  order	  to	  handle	  the	  risks	  that	  their	  respective	  processes	  bring.	  The	  local	  fire	  

brigade	  are	  only	  required	  to	  assist	  an	  accident	  when	  the	  damage	  is	  severe	  enough	  to	  pose	  a	  

threat	  to	  the	  society	  and	  local	  population	  or	  the	  environment.	  

Various	  problems	  are	  associated	  with	  the	  bulk	  storage	  of	  biological	  fuels.	  When	  stored	  

outside	  like	  in	  this	  case,	  the	  weather	  can	  either	  cause	  the	  materials	  to	  dry	  out	  through	  an	  

arid	  climate	  or	  dampen	  it	  through	  rain.	  Microbiological	  activity	  in	  the	  fuels	  can	  cause	  rot	  or	  

spontaneous	  combustion.	  

In	  order	  for	  a	  company	  to	  have	  a	  successful	  risk	  management,	  various	  models	  or	  methods	  

can	  be	  used.	  This	  report	  gives	  a	  brief	  description	  of	  the	  event	  tree	  analysis,	  safety	  barriers	  

and	  MTO-‐analysis,	  which	  are	  some	  of	  the	  available	  models.	  With	  the	  aid	  of	  statistics	  and	  by	  

relating	  the	  hazards	  to	  pertinent	  consequences,	  a	  company’s	  chances	  of	  having	  a	  successful	  

risk	  management	  are	  increased.	  
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1.	  Inledning	  

Smurfit	  Kappa	  Kraftliner	  (härefter	  SKK)	  tillverkar	  ytvit	  och	  brun	  kraftliner,	  vilket	  är	  ytskiktet	  i	  

wellpapp.	  De	  har	  tillstånd	  att	  tillverka	  högst	  750	  000	  ton	  per	  år	  och	  har	  idag	  en	  kapacitet	  på	  

cirka	  700	  000	  ton.	  Anläggningen	  mäter	  upp	  125	  hektar	  och	  har	  ca	  550	  tillsvidareanställda.	  

Papperstillverkning	  innebär	  en	  bearbetning	  av	  trä	  genom	  att	  finfördela	  ved	  som	  sedan	  kokas	  
för	  att	  utvinna	  de	  cellulosafibrer	  som	  används	  till	  pappersmassa.	  Ca	  20	  %	  av	  
pappersmassematerialet	  erhålls	  genom	  att	  återvinna	  gamla	  pappersprodukter,	  vilket	  är	  
gynnsamt	  både	  för	  ekonomi	  och	  för	  ekologi.	  	  

Processen	  att	  förädla	  trämaterial	  från	  ved	  till	  färdig	  produkt	  kräver	  en	  del	  bearbetning	  i	  form	  
av	  rensning,	  avbarkning	  och	  flisning	  som	  i	  sin	  tur	  kräver	  stora	  lagringsutrymmen.	  
Problematik	  med	  brandspridning	  på	  lagerområdet	  kan	  uppstå	  vid	  ökad	  lagerhållning	  och	  
minskat	  avstånd	  mellan	  lagren.	  När	  biologiska	  ämnen	  lagras	  under	  lång	  tid	  kan	  detta	  även	  
orsaka	  självuppvärmning	  och	  vidare	  självantändning.	  

Generellt	  sett	  ligger	  stora	  industrier	  i	  samhällen	  på	  ett	  större	  avstånd	  från	  stadskärnan	  för	  
att	  minska	  påverkan	  på	  staden	  av	  fabrikens	  utsläpp,	  buller	  och	  trafikbelastning.	  SKK	  ligger	  i	  
sydvästra	  delen	  av	  Piteå	  stad,	  och	  var	  vid	  uppförandet	  av	  fabriken	  belägen	  på	  ett	  relativt	  
gott	  avstånd	  till	  stadskärnan.	  Allt	  eftersom	  att	  staden	  växte	  så	  närmade	  sig	  
bostadsbebyggelsen	  fabriken,	  vilket	  gör	  att	  en	  brand	  på	  fabriksområdet	  i	  större	  grad	  kan	  
påverka	  närliggande	  bostäder.	  

Denna	  rapport	  syftar	  att	  undersöka	  hur	  en	  stor	  brand	  i	  företagets	  yttre	  bränslehantering	  
skulle	  påverka	  Piteå	  stad	  och	  samhälle.	  För	  att	  kunna	  uppskatta	  omfattningen	  av	  en	  olycka	  
och	  dess	  påverkan	  på	  samhället	  behöver	  kommunen	  och	  räddningstjänstens	  förmåga	  
bedömas,	  samt	  hur	  företaget	  själva	  arbetar	  med	  sitt	  säkerhetsarbete.	  Vidare	  görs	  även	  en	  
undersökning	  för	  hur	  själva	  branden	  och	  de	  partiklar	  och	  ämnen	  som	  bildas	  vid	  en	  brand	  
påverkar	  omgivningen.	  
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2.	  Avgränsningar	  

De	  hälsomässiga	  konsekvenserna	  av	  en	  brand	  bedöms	  enklast	  utifrån	  vilka	  ämnen	  och	  vilken	  

mängd	  som	  brinner.	  Det	  som	  kommer	  behandlas	  i	  denna	  rapport	  är	  hur	  samhället	  skulle	  

påverkas	  vid	  en	  brand	  i	  yttre	  bränslehantering,	  alltså	  biobränsle,	  returpapper,	  flis	  &	  bark.	  

Det	  hanteras	  även	  en	  mängd	  olika	  kemikalier	  som	  används	  till	  driftprocessen.	  Vid	  en	  väldigt	  

omfattande	  brand	  som	  även	  sprids	  till	  dessa	  kemikalier	  skulle	  situationen	  förvärras	  avsevärt.	  

Detta	  kommer	  kort	  behandlas	  i	  rapporten.	  Brandriskerna	  i	  själva	  fabriken	  eller	  kringliggande	  

byggnader	  kommer	  endast	  behandlas	  som	  sekundära	  risker	  från	  en	  brand	  startad	  utomhus.	  

Ytterligare	  en	  avgränsning	  i	  rapporten	  är	  att	  det	  bortses	  från	  den	  negativa	  påverkan	  på	  

miljön	  en	  brand	  kan	  ha	  i	  form	  av	  kontaminerat	  släckvatten	  som	  rinner	  ut	  i	  vattendrag.	  
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3.	  Metod	  

3.1	  Observation	  

För	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  spridningsförutsättningar	  och	  kunna	  bedöma	  de	  risker	  

som	  fanns	  gjordes	  ett	  flertal	  platsbesök	  på	  företagets	  område.	  Även	  flygfoton	  och	  kartor	  

användes	  för	  detta.	  

3.2	  Litteraturstudie	  

För	  att	  fördjupa	  kunskapen	  i	  de	  processer	  och	  arbetsmetoder	  SKK	  använder	  sig	  av	  gjordes	  en	  

omfattande	  litteraturstudie	  av	  både	  externa	  och	  interna	  dokument.	  Företagets	  interna	  

brandskyddsprotokoll	  och	  incidentrapporter	  gav	  god	  insikt	  i	  hur	  de	  arbetar	  med	  

brandskyddsfrågor.	  Även	  SKKs	  tidigare	  utredningar	  och	  riskanalyser	  var	  till	  stor	  hjälp.	  Övriga	  

källor	  som	  utgjort	  underlag	  har	  varit	  ”Vägledning	  för	  Risk-‐	  och	  sårbarhetsanalyser”,	  

”Handbok	  för	  riskanalys”	  samt	  ”Emissioner	  från	  bränder”	  samtliga	  utgivna	  av	  MSB.	  Piteå	  

kommuns	  krishanteringsplaner	  har	  gett	  bättre	  insikt	  hur	  kommunen	  arbetar	  vid	  en	  

krissituation.	  	  Även	  data	  från	  SMHIs	  kunskapsbank	  rörande	  inversion	  och	  andra	  

luftförhållanden	  har	  utnyttjats.	  

3.3	  Intervjuer	  

Intervju	  med	  räddningsledaren	  hos	  Piteå	  räddningstjänst	  fokuserade	  främst	  på	  hur	  

räddningstjänsten	  uppfattade	  riskbilden	  hos	  SKK,	  samt	  hur	  väl	  förberedda	  de	  var	  på	  en	  

insats.	  Intervju	  med	  Piteå	  kommuns	  säkerhetssamordnare	  låg	  till	  grund	  för	  bedömningen	  av	  

stadens	  beredskap	  vid	  en	  eventuell	  utrymning	  och	  hur	  de	  skulle	  hantera	  en	  krissituation.	  	  

Vidare	  genomfördes	  telefonintervjuer	  med	  pappersbruken	  Mönsterås	  och	  Braviken	  som	  

båda	  tidigare	  har	  varit	  drabbade	  av	  brand.	  
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4.	  Teoretisk	  referensram	  

4.1	  Riskbedömningsmodeller	  

Det	  finns	  ett	  flertal	  modeller	  som	  underlättar	  arbete	  med	  riskhantering	  och	  

olycksförebyggande.	  Dessa	  tillämpas	  exempelvis	  för	  att	  ge	  en	  tydligare	  överblick	  av	  vilka	  

risker	  ett	  företag	  har	  och	  ger	  en	  möjlighet	  att	  detaljstudera	  vilka	  händelser	  i	  ett	  förlopp	  som	  

har	  lett	  fram	  till	  en	  olycka.	  Genom	  ett	  systematiskt	  och	  grundligt	  arbete	  utifrån	  en	  eller	  flera	  

av	  dessa	  modeller	  ökar	  chansen	  för	  ett	  lyckat	  säkerhetsarbete.	  

4.1.1	  MTO	  

Begreppet	  MTO	  syftar	  på	  samspelet	  mellan	  människa,	  teknik	  och	  organisation.	  Det	  finns	  en	  

mängd	  olika	  variationer	  på	  MTO	  analys	  som	  lämpas	  bäst	  för	  olika	  områden.	  Exempel	  på	  

några	  MTO	  variationer	  är	  SMART	  (safety	  management	  at	  risk)	  som	  främst	  riktar	  sig	  till	  

revision	  av	  riskhantering.	  Ytterligare	  ett	  exempel	  är	  HEAT	  (Human	  Error	  Analytical	  

Taxonomy)	  som	  används	  för	  att	  utreda	  olycksfall	  och	  incidenter	  samt	  identifiera	  de	  risker	  

som	  lett	  fram	  till	  de	  fel	  som	  gjorts	  (Harms-‐Ringdahl,	  1996).	  

En	  definition	  av	  MTO-‐området	  är	  ”ett	  perspektiv	  på	  säkerhet	  vart	  syfte	  är	  att	  studera	  hur	  

människans	  fysiska,	  psykologiska	  och	  sociala	  förutsättningar	  samspelar	  med	  olika	  

teknologier	  och	  organisationsformer	  samt	  utifrån	  denna	  kunskap	  verka	  för	  ökad	  

säkerhet”(Rollenhagen,	  1995,	  s.	  10).	  Kortfattat	  kan	  säkerhetsnivån	  utifrån	  ett	  MTO	  

perspektiv	  sägas	  bero	  på	  kvalitén	  i	  det	  tekniska	  systemet,	  det	  administrativa	  systemet	  samt	  

det	  mänskliga	  systemet	  och	  relationerna	  mellan	  dessa	  (Rollenhagen,	  1995).	  

4.1.2	  Skyddsbarriärer	  &	  Schweizerostmodellen	  

Med	  skyddsbarriärer	  menas	  ett	  antal	  åtgärder	  för	  att	  bygga	  upp	  ett	  skydd	  mot	  olyckor.	  Det	  

görs	  skillnad	  på	  tekniska	  och	  administrativa	  barriärer.	  En	  teknisk	  barriär	  kan	  exempelvis	  vara	  

i	  form	  av	  ett	  skyddsräcke,	  diverse	  säkerhetsfunktioner	  hos	  en	  maskin	  eller	  i	  form	  av	  

skyddskläder	  och	  personlig	  skyddsutrustning	  medan	  en	  administrativ	  barriär	  kan	  handla	  om	  

att	  kunna	  ge	  rätt	  utbildning	  och	  arbetsinstruktioner.	  Barriärer	  ordnas	  i	  flera	  lager	  så	  om	  den	  

första	  barriären	  sviker	  så	  kan	  en	  bakomliggande	  ta	  vid,	  exempelvis:	  en	  arbetare	  har	  glömt	  ta	  

på	  sina	  skyddsglasögon	  men	  utanför	  dörren	  till	  verkstaden	  finns	  en	  påminnelseskylt	  om	  just	  

detta.	  Varje	  barriär	  kan	  dock	  ha	  brister	  i	  form	  av	  latenta	  eller	  aktiva	  felhändelser.	  Med	  
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latenta	  fel	  menas	  brister	  som	  kan	  vara	  dolda,	  exempelvis	  gammal	  och	  dålig	  utrustning	  eller	  

felaktiga	  beslut	  vid	  underhåll	  eller	  byggnation.	  Dessa	  fel	  kan	  vara	  svåra	  att	  upptäcka	  

eftersom	  de	  inte	  orsakar	  problem	  på	  daglig	  basis,	  men	  i	  samband	  med	  andra	  fel	  kan	  de	  

förvärra	  situationen.	  Aktiva	  fel	  är	  de	  beslut	  som	  tas	  av	  människor,	  det	  kan	  handla	  om	  

misstag,	  slarv	  eller	  glömska.	  Genom	  att	  aktivt	  arbeta	  med	  riskhantering	  kan	  företaget	  lyckas	  

identifiera	  latenta	  fel	  och	  åtgärda	  dem	  innan	  de	  blir	  en	  fara	  och	  genom	  god	  kommunikation,	  

ledning	  och	  utbildning	  minska	  förekomsten	  av	  aktiva	  felhandlingar.	  

	   	  

Figur	  1.	  Schweizerostmodellen	  

Denna	  modell	  kan	  mer	  illustrativt	  kallas	  för	  ”schweizerostmodellen”	  (Reason,	  1997).	  Genom	  

att	  se	  varje	  barriär	  som	  en	  skiva	  ost	  med	  hålen	  som	  varje	  barriärs	  respektive	  brister	  i	  

varierande	  storlek	  och	  placering.	  Det	  är	  först	  då	  hålen	  i	  barriärerna	  radar	  upp	  sig	  som	  en	  

risk-‐källa	  kan	  ta	  sig	  igenom	  alla	  barriärer	  och	  orsaka	  ett	  olycksfall.	  Hålen	  skiftar	  hela	  tiden	  i	  

storlek	  och	  placering,	  exempelvis	  kan	  hål	  uppstå	  då	  personal	  inte	  fullföljer	  

säkerhetsutbildningar	  eller	  om	  det	  slarvas	  vid	  revisioner	  och	  underhåll.	  Det	  är	  därför	  av	  stor	  

vikt	  att	  ständigt	  arbeta	  för	  att	  täta	  och	  förminska	  hålen	  i	  barriärerna.	  	  
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4.1.3	  Händelseträdsanalys	  

Händelseträdet	  görs	  som	  en	  analys	  utifrån	  en	  given	  topphändelse	  följt	  av	  ett	  antal	  

delhändelser.	  Detta	  kan	  göras	  utifrån	  en	  sant/falskt	  metodik,	  om	  händelse	  1	  stämmer	  -‐	  gå	  till	  

händelse	  2	  osv.	  Dessa	  leder	  slutligen	  fram	  till	  olika	  utfall	  beroende	  på	  vilka	  parametrar	  som	  

uppfyllts.	  

	  

Figur	  2.	  Händelseträd	  

En	  trädanalys	  kan	  utföras	  antingen	  kvalitativt,	  d.v.s.	  att	  det	  görs	  en	  godtycklig	  uppskattning	  

av	  konsekvenser	  vilket	  är	  vanligt	  i	  situationer	  när	  det	  inte	  finns	  tillräckliga	  underlag	  för	  att	  

göra	  en	  statistisk	  undersökning	  eller	  om	  syftet	  endast	  är	  att	  identifiera	  riskkällor	  och	  

situationer.	  Är	  analysen	  istället	  kvantitativ	  så	  krävs	  beräkningar	  och	  faktiska	  värden	  för	  att	  

kunna	  uppskatta	  sannolikheten	  för	  respektive	  utfall.	  Vilken	  metod	  som	  väljs	  beror	  på	  vilket	  

resultat	  som	  krävs	  eller	  tillgång	  av	  tillräcklig	  data	  (Davidsson,	  Haeffler,	  Ljundman,	  &	  

Frantzich,	  2003,	  MSB,	  2011).	   	  
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4.1.4	  Riskmatris	  

Riskmatris	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  skapa	  en	  grov	  överblick	  av	  befintliga	  och	  potentiella	  risker,	  

dessa	  vägs	  sedan	  mot	  en	  bedömd	  sannolikhet	  för	  att	  kunna	  avgöra	  hur	  allvarlig	  respektive	  

risk	  bör	  anses	  (Strömberg	  &	  Herstad	  Svärd,	  2012,	  MSB,	  2011).	  

Tabell	  1.	  Riskmatris	  

	  

Färgkodningen	  i	  riskmatrisen	  speglar	  till	  vilken	  grad	  de	  uppmätta	  riskerna	  borde	  prioriteras,	  

där	  de	  gröna	  fälten	  innebär	  att	  sannolikheten	  för	  att	  risken	  skall	  inträffa	  är	  så	  låg,	  eller	  att	  

konsekvenserna	  är	  relativt	  lindriga.	  De	  röda	  &	  orangea	  fälten	  innebär	  att	  risken	  för	  skadan	  är	  

överhängande	  med	  potentiellt	  omfattande	  konsekvenser.	  Vid	  arbete	  med	  riskhantering	  bör	  

de	  röda	  fälten	  aktivt	  prioriteras.	  

Tabell	  2.	  Generell	  påverkan,	  riskmatris	  

	  

	  

Obetydlig Mindre Medel Allvarlig Förödande
1 2 3 4 5

Nästan	  säker 5 Hög Hög Extrem Extrem Extrem
Trolig 4 Medel Hög Hög Extrem Extrem
Medel 3 Låg Medel Hög Extrem Extrem
Mindre 2 Låg Låg Medel Hög Extrem
Osannolik 1 Låg Låg Medel Hög Hög

Påverkan

Sa
nn

ol
ik
he
t

Påverkan 5 4 3 2 1

Hälsa
Flera	  dödsfall Enstaka	  dödsfall,	  

flera	  skadade
Enstaka	  skadade,	  
svåra	  obehag

Enstaka	  skadade,	  
varaktiga	  obehag

Övergående	  
lindriga	  obehag

Miljö

Svår	  sanering,	  
stor	  utbredning

Svår	  sanering,	  
mindre	  utbredning

Enklare	  sanering,	  
stor	  utbredning

Enklare	  sanering,	  
liten	  utbredning

Ingen	  sanering,	  
liten	  utbredning

Egendom
Omfattande	  
kostnader

Stora	  kostnader Påtagliga	  
kostnader

Mindre	  kostnader Små	  kostnader
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Tabell	  3.	  Sannolikhet	  och	  frekvens,	  riskmatris	  

	  

Riskfrekvensen	  och	  dess	  sannolikhet	  graderas	  på	  skalan	  1-‐5	  då	  1	  innebär	  en	  osannolik	  

händelse,	  medan	  5	  är	  en	  nästan	  säker	  händelse	  med	  sannolikt	  inträffande	  mer	  än	  1	  gång	  per	  

år.	  

En	  stor	  del	  av	  arbetet	  med	  riskbedömning	  innebär	  att	  mäta	  eller	  uppskatta	  de	  olika	  

förekommande	  och	  tänkbara	  riskerna.	  Efter	  val	  av	  en	  eller	  flera	  metoder	  för	  riskbedömning	  

behövs	  en	  noggrann	  studie	  över	  de	  riskkällor	  som	  förekommer.	  För	  denna	  uppsats	  innebär	  

det	  att	  undersöka	  hur	  olika	  brännbara	  material	  hos	  SKK	  påverkas	  av	  brand	  och	  vilka	  åtgärder	  

som	  kan	  tas	  för	  att	  minska	  brand	  och	  brandspridning.	  

	  

	   	  

Sannolikhet Frekvens

5 >	  1	  gång	  per	  år

4 1	  gång	  per	  1-‐10	  år

3 1	  gång	  per	  10-‐100	  år
2 1	  gång	  per	  100-‐1000	  år
1 <	  1	  gång	  per	  1000	  år
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4.2	  Riskkällor	  

En	  stor	  del	  av	  SKKs	  anläggning	  består	  av	  lagring	  och	  bearbetning	  av	  råmaterial	  i	  form	  av	  

massaved	  och	  returpapper.	  Högsta	  tillåtna	  kapacitet	  för	  fabriken	  är	  750	  000	  ton	  kraftliner	  

per	  år.	  SKK	  producerar	  cirka	  700	  000	  ton	  kraftliner	  varje	  år	  och	  för	  detta	  krävs	  en	  stor	  mängd	  

råvaror.	  Enligt	  företagets	  årsmiljörapport	  2012	  uppgick	  mängden	  åtgången	  massaved	  till	  

2	  048	  752	  m3fub	  (fast	  volym	  under	  bark).	  För	  att	  ta	  tillvara	  spillvärmen	  från	  sina	  processer	  

levererar	  SKK	  denna	  via	  Piteå	  energi	  som	  fjärrvärme	  till	  mer	  än	  3000	  hushåll	  vilket	  utgör	  

ca.95	  %	  av	  Piteå	  stads	  fjärrvärmebehov	  (Piteå	  Energi).	  

	  

Figur	  3.	  Flygfoto	  över	  SKK	  med	  omnejd.	  (Bild	  från	  SKKs	  interna	  dokument)	  

Figur	  3	  illustrerar	  området	  SKK	  med	  omnejd	  och	  var	  de	  olika	  materialen	  lagras.	  Nedan	  följer	  

en	  kort	  beskrivning	  av	  respektive	  material	  som	  hanteras.	  

Massaved:	  Massaved	  anländer	  till	  fabriken	  via	  tåg	  och	  lastbil	  dagligen	  och	  mellanlagras	  på	  

en	  vedplan	  innan	  det	  går	  vidare	  till	  avbarkning.	  De	  två	  trätyperna	  SKK	  använder	  sig	  av	  är	  

björk	  för	  ljust,	  blekt	  papper	  och	  tall	  &	  gran	  för	  oblekt,	  brunt.	  
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Grenar	  och	  toppar	  (GROT):	  Trädens	  grenar	  och	  toppar	  kapas	  för	  att	  få	  dels	  ett	  mer	  virke	  

som	  är	  lättare	  att	  lagra,	  men	  även	  för	  att	  motverka	  risk	  för	  brand	  eftersom	  kvistar	  och	  

grenar	  snabbare	  torkar	  ut	  och	  kan	  utgöra	  en	  ökad	  brandfara.	  

Bark:	  Trävirket	  går	  igenom	  en	  barktrumma	  i	  renseriet	  som	  avlägsnar	  barken	  från	  stammen,	  

denna	  samlas	  sedan	  upp	  för	  att	  användas	  som	  bränsle.	  

Flis:	  Det	  rensade	  virket	  flisas	  ner	  till	  små,	  mer	  lätthanterliga	  delar	  som	  sedan	  lagras	  i	  stackar	  

tills	  de	  ska	  kokas	  till	  pappersmassa.	  

Pellets	  &	  Sågspån:	  Pellets	  &	  sågspån	  används	  som	  bränsle	  för	  mesaugnarna,	  all	  mängd	  

pellets	  som	  används	  köps	  in	  och	  SKK	  tillverkar	  alltså	  inget	  själv.	  Sågspånen	  erhålls	  som	  en	  

restprodukt	  från	  bearbetning	  av	  massaveden.	  

Returwell:	  Återvunnen	  wellpapp	  köps	  in	  i	  stora	  balar	  som	  levereras	  via	  tåg	  och	  bil.	  Balarna	  

innehåller	  en	  hel	  del	  övrigt	  material	  och	  hanteras	  via	  maskiner	  som	  sorterar	  bort	  s.k.	  rejekt	  

bestående	  av	  grus,	  metaller	  och	  plaster.	  Det	  kan	  även	  förekomma	  rester	  av	  färg,	  lim,	  

aluminium	  och	  tungmetaller	  från	  trycksvärta.	  SKK	  nyttjar	  årligen	  130	  000	  ton	  returpapper	  för	  

tillverkning	  av	  returfibermassa.	  Varje	  bal	  begränsas	  till	  en	  maximal	  vikt	  av	  750	  ton.	  Den	  

totala	  lagringsytan	  styr	  maximal	  belastning	  av	  returwell,	  vilken	  kan	  uppgå	  till	  12	  000	  ton	  men	  

ligger	  i	  snitt	  på	  8000	  ton.	  Den	  mängd	  av	  varje	  bals	  massa	  som	  utgörs	  av	  rejekt	  och	  skräp	  som	  

sållas	  bort	  är	  ca	  5	  %,	  varav	  1.8	  %	  är	  plast.	  Sammanlagt	  för	  en	  snittbelastning	  av	  8000	  ton	  

returwell	  uppgår	  detta	  till	  144	  ton	  plast	  (8000x0,018=144).	  Största	  delen	  av	  denna	  rejekt	  

används	  sedan	  som	  bränsle	  i	  biobränslepannan.	  Vid	  störningar	  i	  systemet	  kan	  en	  viss	  mängd	  

plast	  lagras	  på	  området.	  
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Delar	  av	  den	  totala	  mängden	  bränsle	  som	  tillförts	  ångpannor	  och	  mesaugnar	  2012:	  

Tabell	  4.	  Totala	  bränslen,	  SKK	  miljörapport	  2012	  

	  

Ca	  95	  %	  av	  andelen	  tillförd	  energi	  är	  av	  typen	  biobränsle.	  

	  

4.2.1	  Papperstillverkning	  

Papper	  tillverkas	  av	  cellulosafiber,	  vilket	  utvinns	  ur	  trä.	  Huvudkomponenterna	  i	  trä	  är:	  

• Cellulosa:	  En	  polysackarid	  som	  har	  ett	  väldigt	  brett	  användningsområde	  även	  utöver	  

pappersmassetillverkning,	  den	  består	  av	  mycket	  långa	  glukosmolekyler.	  

• Hemicellulosa:	  En	  slags	  cellulosa	  med	  betydligt	  kortare	  kedjor	  av	  glukosmolekyler.	  

• Lignin:	  En	  aromatisk	  förening	  som	  bidrar	  till	  att	  ge	  trä	  dess	  mekaniska	  styrka.	  Vid	  

pappersmassetillverkning	  så	  löses	  ligninet	  ut	  med	  hjälp	  av	  sulfat	  och	  blekning.	  

Ligninet	  utgör	  basen	  i	  svartluten	  som	  sedan	  förbränns	  och	  till	  en	  viss	  del	  förädlas	  till	  

biogas.	  

• Extraktivämnen	  som	  fettsyror,	  hartssyror	  och	  glycerider.	  

Trä	  består	  till	  99	  %	  av	  elementen	  kol,	  syre	  och	  väte,	  resterande	  delar	  utgörs	  av	  kväve	  &	  aska.	  

Fördelningen	  mellan	  de	  olika	  komponenterna	  varierar	  mellan	  trädslag,	  vår/sommarved	  samt	  

splint/kärnved.	  Ungefär	  hälften	  av	  trädets	  massa	  (cellulosan)	  används	  till	  den	  faktiska	  

pappersmassetillverkningen	  (Strömberg	  &	  Herstad	  Svärd,	  2012).	  

Tabell	  5.	  Procentuell	  sammansättning	  av	  torr	  massa	  

	  

Bränsle MWh
Svartlut 1	  848	  974
Egen	  bark 463	  264
Köpt	  spån/torrflis 270	  719
Returflis 17	  115
Egen	  spån 51	  279
GROT 145	  910
Returfiberrejekt 18	  401

Trädslag Cellulosa	  	  	  Hemicellulosa Lignin Extraktivämnen
Asp 40 30 19 2
Björk 41 32 22 3
Gran 42 28 27 2
Tall 40 28 28 4
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Energin	  bunden	  i	  dessa	  komponenter	  i	  trä	  frigörs	  sedan	  som	  värme	  vid	  förbränning	  

(Lehtikangas,	  1999).	  

Övriga	  material	  och	  kemikalier	  som	  hanteras	  på	  anläggningen	  listade	  efter	  volymmässig	  

kvantitet	  återges	  i	  tabell	  6	  nedan.	  

Tabell	  6.	  Övriga	  kemikalier	  som	  hanteras	  på	  området,	  listade	  efter	  volymmässig	  kvantitet	  2013	  

	  

	  

4.3.	  Kemiska	  komponenter	  

En	  mängd	  ämnen	  bildas	  vid	  förbränning,	  detta	  avsnitt	  berör	  hur	  de	  olika	  ämnens	  storlek	  och	  

att	  sammansättningen	  påverkar	  hälsan	  negativt.	  Tillverkningsprocessen	  kräver	  tillsatser	  av	  

diverse	  kemikalier	  för	  att	  fungera,	  dessa	  har	  varierande	  sammansättningar	  och	  farlighet	  vid	  

förbränning.	  	  

4.3.1	  Partiklar	  	  

Sot	  utgörs	  av	  partiklar	  av	  varierande	  storlek	  i	  luften	  och	  klassas	  utefter	  sin	  storlek	  angiven	  i	  

mikrometer.	  PM2.5	  innebär	  en	  storlek	  på	  ≤2.5	  µm	  vilket	  är	  ca	  1/30	  av	  bredden	  på	  ett	  

hårstrå.	  De	  inandningsbara	  partiklarna	  har	  vanligtvis	  en	  storlek	  på	  ca	  ≤10	  µm,	  de	  benämns	  

PM10	  (Naturvårdsverket,	  2014).	  Den	  största	  källan	  till	  förekomsten	  av	  PM10	  i	  utomhusluft	  

är	  från	  vägslitage	  genom	  upprivning	  med	  dubbdäck	  och	  förbränning	  av	  biobränslen.	  Partiklar	  

av	  storleken	  PM2.5	  kommer	  främst	  från	  förbränningsmotorer,	  industrier	  och	  träeldning	  

(United	  states	  enviromental	  protection	  agency,	  2014).	  

De	  största	  partiklarna	  som	  kan	  tränga	  ned	  i	  lungorna	  är	  ca	  15	  µm	  då	  partiklar	  större	  än	  så	  

fastnar	  i	  näsa	  eller	  hals.	  De	  mindre	  partiklarna	  (PM2.5	  och	  lägre)	  kan	  vid	  inandning	  tränga	  

Kemikalie Koncentration	  (%) Mängd	  (ton)
Svavelsyra 96 11	  926
Natronlut 100 9952
Pigment 100 8094
Väteperoxid 49 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ca	  18000
Stärkelse 80 7554
Aluminiumsulfat 50 5852
Flytande	  syre 100 5428
Kalksten 6025
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djupare	  in	  i	  lungorna	  där	  de	  kan	  orsaka	  stor	  skada	  i	  form	  av	  nedsatt	  andningsförmåga,	  

infektion	  och	  ge	  upphov	  till	  cancer.	  	  

4.3.2	  Förbränning	  av	  kemikalier	  

En	  förbränning	  innebär	  att	  ett	  material	  genomgår	  pyrolys,	  en	  upphettning	  sker	  och	  

materialet	  släpper	  från	  sig	  gaser	  som	  kan	  antändas.	  Denna	  process	  fortsätter	  tills	  materialet	  

har	  släppt	  ifrån	  sig	  alla	  flyktiga	  ämnen	  eller	  pyrolysen	  på	  annat	  sätt	  stoppas	  genom	  

exempelvis	  nedkylning	  eller	  kvävning.	  Vid	  en	  brand	  produceras	  rökgaser	  som	  varierar	  i	  

sammansättning	  beroende	  vilket	  material	  som	  brinner	  och	  vid	  vilken	  temperatur	  detta	  sker	  

(Lönnermark,	  o.a.,	  2007).	  

PAH:	  (Polycykliska	  Aromatiska	  Kolväten)	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  olika	  organiska	  föreningar	  

med	  fler	  än	  en	  aromatring.	  Vissa	  PAH	  kan	  ha	  mutagena	  och	  cancerogena	  egenskaper	  (bland	  

annat	  de	  ämnen	  i	  tobaksröken	  som	  orsakar	  cancer).	  En	  av	  de	  farligaste	  PAH	  är	  

benso(a)pyren	  som	  bildas	  vid	  ofullständig	  förbränning	  av	  organiskt	  material	  vid	  

temperaturer	  mellan	  300-‐600°C.	  PAH	  som	  kondenserats	  på	  exempelvis	  sotpartiklar	  har	  ofta	  

svårt	  att	  oxidera	  i	  atmosfären	  och	  kan	  därför	  transporteras	  långa	  sträckor.	  Därmed	  ökar	  dess	  

spridningsförmåga	  till	  omgivningen	  (Larsson	  &	  Lönnermark,	  2002).	  Den	  största	  

utsläppskällan	  till	  PAH	  i	  samhället	  är	  trafik	  och	  vedeldning.	  Dåligt	  konstruerade	  kaminer	  och	  

liknande	  eldningsanordningar	  för	  inomhusbruk	  kan	  därför	  ge	  upphov	  till	  exponering	  av	  PAH	  

även	  vid	  upplevt	  kontrollerade	  omständigheter.	  

VOC	  (Volatile	  Organic	  Compounds):	  VOC	  är	  en	  samlingsbeteckning	  på	  lättflyktiga	  organiska	  

föreningar,	  d.v.s.	  ämnen	  som	  lätt	  kan	  förångas	  (kokpunkt	  ≤250	   ̊C	  vid	  normalt	  tryck).	  VOC	  

bidrar	  till	  bildning	  av	  marknära	  ozon.	  	  

DIOXIN:	  Dioxin	  bildas	  främst	  vid	  förbränning	  av	  material	  som	  innehåller	  halogener	  och	  som	  

utsläpp	  från	  industrier.	  

AKROLEIN:	  Akrolein	  är	  en	  kraftig	  irriterande	  omättad	  aldehyd.	  Bildas	  vid	  pyrolys	  av	  

organiska	  ämnen,	  speciellt	  trä	  &	  papper.	  

4.3.3	  Farligheten	  i	  olika	  ämnens	  brandgaser	  

Sammansättningen	  av	  de	  gaser	  som	  bildas	  vid	  förbränning	  varierar	  utifrån	  vilken	  typ	  av	  

ämnen	  som	  brinner,	  vilken	  temperatur	  de	  förbränns	  vid	  och	  hur	  väl	  förbränningen	  sker	  
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(ofullständig	  –	  fullständig).	  De	  flesta	  skadliga	  konsekvenserna	  uppkommer	  vid	  inandning	  av	  

partiklar	  som	  kan	  vara	  cancerogena	  eller	  exempelvis	  kolmonoxid	  som	  starkt	  hämmar	  

kroppens	  syreupptagningsförmåga.	  Risken	  för	  kolmonoxidförgiftning	  är	  främst	  aktuell	  då	  

branden	  sker	  i	  slutna	  utrymmen	  eller	  då	  personer	  befinner	  sig	  nära	  brandkällan.	  Det	  är	  alltså	  

en	  relativt	  liten	  risk	  att	  just	  kolmonoxid	  som	  uppstår	  vid	  en	  brand	  skulle	  kunna	  påverka	  

samhällets	  invånare	  som	  befinner	  sig	  på	  behörigt	  avstånd.	  

Arbetsmiljöverket	  har	  sammanställt	  föreskrifter	  gällande	  hygieniska	  gränsvärden.	  Dessa	  kan	  i	  

sin	  tur	  jämföras	  mot	  uppmätta	  värden	  i	  brandgaser	  viktade	  mot	  vindförhållanden	  för	  att	  

kunna	  göra	  en	  bedömning	  av	  vilka	  åtgärder	  som	  behöver	  tas	  av	  närboende	  som	  drabbas	  av	  

rökgasspridningen	  i	  händelse	  av	  brand.	  

Tabell	  7.	  Hygieniska	  gränsvärden,	  arbetsmiljöverket	  

	  

Not	  för	  kolumnen	  Anm.	  H:	  Tas	  lätt	  upp	  genom	  huden,	  angivet	  gränsvärde	  gäller	  endast	  då	  huden	  är	  skyddad	  

mot	  exponering.	  C:	  Cancerframkallande,	  även	  vid	  annan	  exponering	  än	  inandning.	  R:	  Reproduktionsstörande.	  B:	  

Risk	  för	  hörselskada	  vid	  samtidig	  exponering	  för	  >80db	  (exempelvis	  fabriks-‐oljud	  eller	  närhet	  av	  tåg).	  

Anm.
Ämne ppm mg/m³ ppm mg/m³ ppm mg/m³

PAH	  (Benso	  (a)pyren) 	  -‐ 0,002 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 0,02 H,	  C,	  R
Kolmonoxid,	  CO 35 40 	  -‐ 	  -‐ 100 120 B,	  R
Damm,	  oorganiskt	  -‐	  
inhalerbart 	  -‐ 10 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐
Damm,	  oorganiskt	  -‐	  
repirabelt 	  -‐ 5 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐
Damm,	  kol	  inkl.	  
kimrök	  -‐	  totaldamm 	  -‐ 3 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐
Naftalen 10 50 	  -‐ 	  -‐ 15 80 	  -‐
Cyanväte 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐ 5 	  -‐ 	  -‐ H
Ammoniak 20 14 50 36 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐
Väteklorid 	  -‐ 	  -‐ 5 8 	  -‐ 	  -‐ 	  -‐
Akrolein 0,1 0,2 	  -‐ 	  -‐ 0,3 0,7 	  -‐

Nivågränsvärde	   Takgränsvärde	   Korttidsvärde	  
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Figur	  4.	  Hygieniska	  gränsvärden,	  partikelstorlek	  

Mängden	  partiklar	  i	  luften	  benämns	  enligt	  Arbetsmiljöverket	  föreskrifter	  om	  hygieniska	  

gränsvärden	  som	  fraktionerna	  respirabel,	  torakal	  och	  inhalerbar.	  Inhalerbar	  innebär	  den	  

delen	  partiklar	  som	  inandas	  genom	  näsa	  och	  mun.	  Torakal	  (Thorax,	  latin	  för	  bröstrygg)	  är	  

den	  del	  som	  passerar	  struphuvudet.	  Med	  respirabel	  fraktion	  menas	  de	  partiklar	  som	  når	  

längst	  ned	  i	  luftvägarna	  enl.	  figur	  4	  ovan	  (Arbetsmiljöverket,	  2011).	  

	  

4.4.	  Brandkällor	  

4.4.1	  Självantändning	  

Självantändning	  är	  ett	  fenomen	  som	  uppstår	  på	  grund	  av	  ett	  materials	  självuppvärmning,	  

vilket	  sker	  när	  materialet	  genomgår	  en	  exoterm	  process	  som	  når	  tillräckligt	  hög	  temperatur	  

för	  att	  kunna	  antändas	  spontant.	  Detta	  sker	  i	  form	  av	  mikrobiell	  aktivitet,	  kemisk	  oxidation	  

och	  fysikaliska	  processer	  som	  transport	  och	  adsorption	  av	  vatten	  (Lönnemark,	  Persson,	  

Blomqvist,	  &	  Hogland,	  2008).	  I	  takt	  med	  att	  storleken	  på	  högen	  av	  det	  lagrade	  ämnet	  ökar,	  

höjs	  även	  risken	  för	  självantändning.	  

En	  optimal	  temperatur	  för	  att	  mikroorganismerna	  i	  t.ex.	  en	  barkstack	  är	  mellan	  20-‐40°C.	  I	  

takt	  med	  att	  organismerna	  förökar	  sig	  och	  använder	  näringen	  i	  stacken	  producerar	  de	  

samtidigt	  vatten,	  koldioxid	  och	  värme.	  Den	  fukt	  och	  värme	  som	  finns	  i	  materialet	  tenderar	  

att	  jämnas	  ut	  genom	  hela	  stacken	  och	  krypa	  mot	  ytan.	  Varm	  luft	  vid	  ytan	  transporterar	  

sedan	  bort	  fukten	  och	  stacken	  börjar	  torka.	  Detsamma	  gäller	  på	  motsatt	  håll,	  d.v.s.	  vid	  

mycket	  hög	  fuktighet	  och	  lägre	  temperatur	  så	  växer	  stackens	  fuktiga	  ytskikt.	  När	  en	  
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tillräckligt	  hög	  temperatur	  för	  att	  skapa	  glöd	  erhållits	  så	  kan	  glödbranden	  börja	  spridas	  i	  

stacken.	  När	  tillräckliga	  nivåer	  syre	  finns	  kan	  glödbranden	  flamma	  upp	  och	  brinna	  

(Holmstedt,	  2005).	  

Ytterligare	  en	  åtgärd	  för	  att	  minska	  risken	  för	  självantändning	  är	  att	  undvika	  kompaktering	  

av	  stackarna.	  

4.4.2	  Andra	  byggnader	  speciellt	  känsliga	  för	  brandspridning	  

Bandtransportörer	  som	  fraktar	  flis	  från	  silos	  till	  kokeriet	  kan	  sprida	  antänt	  material	  på	  

banden	  vidare	  in	  i	  fabriken.	  Värt	  att	  notera	  är	  att	  dessa	  i	  nuläget	  inte	  är	  försedda	  med	  

sprinkler,	  detektion	  eller	  avgränsande	  utrustning	  i	  form	  av	  t.ex.	  giljotinspjäll.	  	  

En	  viss	  mängd	  bränsle	  förvaras	  i	  silos,	  vilka	  i	  sig	  själva	  kan	  utgöra	  en	  potentiell	  brandkälla	  i	  

form	  av	  självantändning	  i	  materialet.	  Det	  dock	  av	  stor	  vikt	  att	  skydda	  dessa	  mot	  en	  

intilliggande	  brand	  från	  en	  annan	  källa.	  Runt	  om	  och	  under	  dessa	  silos	  kan	  miljön	  vara	  

väldigt	  dammig	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  med	  renhållning	  för	  att	  skydda	  sig	  mot	  en	  damm-‐

explosion.	  

Returpappershanteringen	  är	  den	  del	  av	  fabriken	  där	  returwell	  tas	  omhand	  och	  rejekt	  

sorteras	  ut.	  Denna	  byggnad	  är	  ej	  utförd	  som	  egen	  brandcell	  och	  hanterar	  en	  stor	  mängd	  

brännbart	  material	  vilket	  skulle	  kunna	  förvärra	  en	  brandspridning.	  	  

Pappersmagasinet	  där	  de	  färdiga	  rullarna	  kraftliner	  lagras	  i	  väntan	  på	  transport	  innebär	  en	  

väldigt	  stor	  brandbelastning.	  Magasinet	  är	  dock	  utformat	  som	  en	  egen	  brandcell	  och	  är	  även	  

försett	  med	  sprinkler.	  

Kemikalieförråd	  och	  cisterner	  innehåller	  en	  mängd	  brännbara	  och	  giftiga	  ämnen	  som	  skulle	  

förvärra	  branden	  avsevärt.	  

4.4.3	  Uppkomst	  av	  brand	  

Leverans	  av	  returpapper	  till	  SKK	  sker	  huvudsakligen	  via	  järnvägsvagnar	  och	  avlastning	  av	  

dessa	  medför	  ofta	  mycket	  skräp	  och	  pappersbitar	  som	  faller	  av	  balarna	  och	  lägger	  sig	  runt	  

järnvägsspåren.	  Vid	  friktion	  mellan	  vagnar	  och	  spår,	  eller	  vid	  växling	  av	  spår	  kan	  gnistbildning	  

eller	  upphettning	  av	  spåren	  förekomma	  till	  den	  grad	  att	  det	  ackumulerade	  skräpet	  antänds.	  

Skräpet	  kan	  i	  vissa	  fall	  även	  ligga	  dolt	  under	  spåren	  och	  pyra.	  Det	  finns	  ingen	  form	  av	  

branddetektering	  för	  denna	  händelse	  och	  SKK	  förlitar	  sig	  istället	  på	  att	  ronderande	  väktare	  
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eller	  de	  anställda	  ska	  upptäcka	  branden	  och	  kunna	  släcka	  den	  med	  vattenkannor	  eller	  

vattenslangar.	  Det	  finns	  dock	  förberett	  släckvatten,	  brandpostuttag	  och	  slang	  för	  en	  

eventuell	  släckinsats.	  

Ett	  antal	  självantändnings-‐incidenter	  har	  förekommit,	  då	  bränsle	  som	  legat	  på	  hög	  för	  länge	  

har	  kunnat	  självantända.	  Mest	  vanligt	  förekommande	  är	  detta	  i	  barkhögar,	  som	  på	  grund	  av	  

den	  stora	  omsättningen	  av	  massaved	  inte	  hinner	  förbrukas	  innan	  barkhögen	  fylls	  på	  återigen	  

och	  därför	  lämnar	  rester	  av	  gammalt	  material	  i	  stacken.	  En	  orsak	  till	  detta	  är	  nyinvestering	  

och	  effektivisering	  av	  biobränslepannan	  som	  kan	  tillgodose	  energibehovet	  med	  användning	  

av	  en	  mindre	  mängd	  bränsle	  vilket	  medför	  de	  längre	  lagringstiderna.	  

4.5	  Meteorologiska	  förhållanden	  

En	  avgörande	  faktor	  för	  en	  brands	  faktiska	  påverkan	  på	  närområde	  och	  dess	  

spridningsförutsättningar	  är	  de	  meteorologiska	  förhållandena.	  Det	  är	  en	  omöjlighet	  att	  styra	  

hur	  vädret	  skall	  bete	  sig,	  men	  det	  kan	  vara	  av	  stor	  nytta	  att	  studera	  historik	  och	  statisk	  över	  

det	  berörda	  området	  när	  företaget	  gör	  sina	  riskbedömningar	  och	  dimensionerar	  för	  

säkerhetsarbete.	  Räddningstjänst	  bör	  även	  vara	  uppmärksamma	  på	  rådande	  väder	  och	  

prognoser	  vid	  en	  insats.	  

En	  brand	  som	  startar	  i	  mindre	  skala	  och	  relativt	  enkelt	  hade	  kunnat	  bekämpas	  vid	  milda	  

förhållanden	  kan	  mycket	  väl	  spridas	  och	  få	  förödande	  konsekvenser	  vid	  ogynnsamma	  

förhållanden	  som	  t.ex.	  stark	  vind	  och	  torrt	  klimat.	  Även	  de	  brandgaser	  som	  skapas	  vid	  

förbränning	  kommer	  påverkas	  av	  rådande	  väder.	  Temperaturen	  på	  luften	  och	  brandgaserna	  

kommer	  påverka	  plymlyftet	  (Haeger-‐Eugensson,	  Tang,	  Chen,	  Axelsson,	  Lönnermark,	  &	  

Stripple,	  2008)	  och	  vinden	  kommer	  påverka	  riktning	  och	  spridningsmolnets	  täthet,	  en	  hög	  

vindhastighet	  innebär	  en	  större	  spridning	  men	  lägre	  koncentration	  av	  gaserna.	  En	  samtidig	  

nederbörd	  innebär	  också	  en	  utspädning	  av	  brandgaserna	  genom	  urtvättning	  och	  genom	  att	  

slå	  ned	  större	  partiklar	  mot	  marken.	  Beroende	  på	  brandens	  omfattning	  och	  

spridningsförhållande	  kan	  det	  ibland	  vara	  mer	  gynnsamt	  att	  avstå	  från	  släckning	  så	  att	  

brandgaserna	  kan	  stiga	  och	  på	  så	  sätt	  spädas	  ut.	  Vid	  en	  släckning	  sänks	  temperaturen	  och	  

det	  sker	  en	  mer	  ofullständig	  förbränning,	  en	  sänkt	  temperatur	  på	  brandgaserna	  innebär	  ett	  

lägre	  plymlyft.	  
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4.5.1	  Skiktning	  i	  luften	  och	  spridning	  

Spridningsförutsättningarna	  påverkas	  av	  en	  mängd	  faktorer	  såsom	  topografi,	  temperatur,	  

solinstrålning,	  turbulens,	  vindhastighet,	  nederbörd	  och	  skiktning	  i	  luften.	  

Eftersom	  kall	  luft	  är	  tyngre	  än	  varm	  luft	  så	  lägger	  sig	  den	  kalla	  luften	  närmare	  marken,	  vid	  

uppvärmning	  av	  marken	  från	  solinstrålning	  så	  värms	  den	  marknära	  luften	  och	  stiger	  uppåt.	  

Beroende	  på	  vilket	  förhållande	  som	  råder	  så	  uppstår	  olika	  former	  av	  turbulens	  och	  luften	  

skiktas	  på	  olika	  sätt	  (Stull,	  1988).	  De	  olika	  typer	  av	  skiktning	  benämns	  som:	  instabil,	  neutral,	  

stabil	  och	  mycket	  stabil,	  även	  kallat	  inversion	  (Alfredsson	  &	  Carlsson,	  2006).	  

Instabil	  skiktning	  förekommer	  varma	  dagar	  då	  den	  marknära	  luften	  värms	  av	  solen	  och	  

stiger,	  detta	  skapar	  en	  form	  av	  turbulens	  då	  den	  uppvärmda	  luften	  tränger	  undan	  den	  

ovanliggande	  kallare	  luften.	  Gaserna	  från	  en	  brand	  under	  dessa	  förhållanden	  blir	  omblandad	  

och	  får	  en	  lägre	  koncentration	  av	  de	  ämnen	  som	  bildats	  vid	  förbränning.	  

Neutral	  skiktning	  förekommer	  vid	  måttliga	  till	  starka	  vindförhållanden	  som	  gör	  att	  

temperaturförändringen	  är	  avtagande	  uppåt	  och	  relativt	  liten.	  Vid	  en	  brand	  kommer	  det	  ske	  

en	  måttlig	  omblandning	  av	  röken.	  

Stabil	  skiktning	  sker	  ofta	  vid	  högtryck	  då	  varm	  luft	  råder,	  den	  uppvärmda	  luften	  som	  stiger	  

avtar	  därför	  långsammare.	  Vid	  en	  brand	  kommer	  gaserna	  att	  stiga	  till	  en	  nivå	  där	  de	  kyls	  och	  

sedan	  sjunka	  för	  att	  värmas	  upp	  igen	  och	  hamna	  på	  en	  jämn	  nivå.	  Detta	  bidrar	  till	  en	  större	  

koncentration	  än	  tidigare	  exempel	  eftersom	  brandgaserna	  inte	  blandas	  på	  samma	  sätt	  med	  

kringliggande	  luft.	  

Mycket	  stabil	  skiktning	  eller	  Inversion	  innebär	  att	  luften	  inte	  kan	  stiga	  lika	  högt	  som	  vid	  

normala	  väderförhållanden	  och	  därför	  lägger	  sig	  som	  skikt.	  Inversion	  uppstår	  oftast	  vid	  

högtryck	  och	  då	  vädret	  är	  kallt,	  klart	  och	  vindstilla,	  vanligen	  nattetid	  då	  marken	  kyler	  luften	  

via	  solutstrålning	  så	  den	  blir	  kallare	  den	  högre	  liggande	  luften.	  I	  kallare	  storstäder	  kan	  detta	  

ses	  i	  form	  av	  skiktade	  luftföroreningar	  och	  avgaser	  som	  ett	  lock	  över	  staden.	  Vid	  kraftig	  

vedeldning	  i	  mindre	  samhällen	  kan	  vid	  inversionsförhållanden	  stora	  mängder	  PAH	  byggas	  

upp	  i	  luften	  (Larsson	  &	  Lönnermark,	  2002).	  
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4.5.2	  	  Spridningsförutsättningar	  för	  brandgaser	  till	  närområdet.	  

Via	  en	  internutredning	  2001	  beställde	  SKK	  mätningar	  från	  SMHI	  rörande	  väderförhållande	  

runt	  anläggningen.	  Bland	  annat	  togs	  en	  vindros	  fram	  som	  visar	  en	  dominerande	  sydlig	  

vindriktning	  med	  en	  snitthastighet	  på	  6-‐9	  m/s.	  Detta	  uppmättes	  på	  en	  höjd	  av	  10m	  och	  

bidrar	  till	  att	  skapa	  en	  uppfattning	  om	  åt	  vilket	  håll	  företagets	  utsläpp	  via	  luft	  kommer	  att	  

färdas.	  Vindrosen	  kan	  även	  användas	  för	  att	  uppskatta	  i	  vilken	  riktning	  brandgaser	  från	  en	  

brand	  kan	  spridas	  till	  närområdet.	  

	  

Figur	  5.	  Vindros,	  Piteå	  1999-‐2001	  (Bild	  från	  utredning	  av	  SMHI	  på	  uppdrag	  av	  SKK)	  

Enligt	  figur	  6	  nedan	  visas	  några	  uppmätta	  avstånd	  från	  en	  generell	  mittpunkt	  på	  SKKs	  

anläggning	  till	  närområdet.	  Med	  hjälp	  av	  vindrosen	  kan	  det	  sedan	  antas	  att	  den	  

dominerande	  riktningen	  för	  spridning	  av	  brandgaser	  är	  norrut,	  följt	  av	  sydost.	  Avstånden	  

uppmätta	  kan	  dock	  variera	  något	  beroende	  på	  var	  branden	  uppstår.	  
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Figur	  6.	  Spridningsförutsättningar	  till	  närområdet	  

4.6	  Risk	  och	  Krishantering	  

För	  att	  kunna	  ta	  reda	  på	  hur	  samhället	  påverkas	  av	  en	  större	  olycka	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  hur	  

väl	  förberedda	  de	  som	  kommer	  ansvara	  för	  och	  hantera	  krisen	  är.	  En	  stor	  del	  av	  arbetet	  med	  

krishantering	  är	  att	  redan	  före	  händelsen	  inträffat,	  upprätta	  en	  plan	  och	  resonera	  kring	  olika	  

tänkbara	  scenarion	  (Sjölund,	  2014).	  

4.6.1	  Verksamheter	  i	  närområdet	  

I	  första	  hand	  förlitar	  sig	  Piteå	  Kommun	  på	  att	  invånarna	  själva	  skall	  kunna	  ta	  sig	  till	  säkerhet	  

vid	  händelse	  av	  en	  utrymning.	  Detta	  försvåras	  för	  äldre	  personer	  och	  de	  med	  

funktionshinder.	  Även	  de	  som	  är	  inlagda	  på	  sjukhus	  kan	  komma	  behöva	  hjälp	  att	  utrymma.	  

Piteå	  älvdals	  sjukhus	  har	  118	  vårdplatser,	  varav	  16	  tillhör	  psykiatrisk	  vård.	  Centrala	  Piteå	  har	  

även	  ett	  antal	  äldreboende,	  där	  hjälpbehovet	  kan	  anses	  större.	  Cirka	  300m	  norr	  om	  

fabriksanläggningen	  ligger	  närmsta	  bostadsområde.	  Räddningstjänstens	  lokaler	  ligger	  endast	  

900m	  från	  SKKs	  fabriksområde.	  

4.6.2	  Evakuering	  av	  invånare	  

Vid	  en	  evakuering	  arbetar	  kommunen	  via	  sin	  krishanteringsplan	  (se	  bilaga	  7.5).	  Vid	  

extraordinära	  händelser	  arbetar	  kommunen	  i	  stab.	  Vid	  händelse	  av	  evakuering	  kommer	  

information	  att	  gå	  ut	  via	  många	  mediekanaler,	  kommunens	  hemsida	  har	  en	  speciell	  
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krisavdelning	  som	  aktiveras	  då	  viktig	  information	  behöver	  delges.	  Denna	  uppdateras	  sedan	  

löpande	  under	  händelsens	  gång.	  Kommunen	  arbetar	  även	  aktivt	  med	  sociala	  medier	  såsom	  

Facebook	  och	  Twitter	  (Sjölund,	  2014)	  för	  att	  snabbt	  kunna	  nå	  större	  spridning.	  En	  ny	  form	  av	  

kommunikation	  via	  SMS	  är	  under	  utredning	  där	  det	  via	  telefonmaster	  ska	  kunna	  skickas	  ut	  

meddelande	  till	  alla	  som	  befinner	  sig	  i	  närheten	  av	  berörda	  master.	  På	  detta	  sätt	  ska	  det	  

även	  kunna	  gå	  att	  nå	  de	  som	  inte	  bor	  i	  det	  utsatta	  området,	  exempelvis	  turister	  eller	  

besökande.	  

Kommunen	  har	  avtal	  med	  ett	  antal	  näringsidkare	  för	  att	  kunna	  säkerställa	  tak	  över	  huvudet	  

för	  de	  drabbade	  i	  en	  krissituation.	  Pite	  Summer	  Games	  (PSG)	  är	  en	  förening	  som	  årligen	  

anordnar	  en	  stor	  fotbollsturning	  i	  och	  runt	  centrala	  Piteå,	  de	  har	  en	  mängd	  resurser	  för	  att	  

kunna	  förse	  en	  stor	  del	  besökande	  med	  husrum	  och	  filtar,	  madrasser	  osv.	  Dessa	  finns	  till	  

förfogande	  för	  kommunen	  då	  PSG	  inte	  är	  aktivt.	  Pite	  Havsbad	  är	  en	  annan	  stor	  aktör	  som	  

varje	  år	  drar	  en	  stor	  mängd	  turister	  till	  sin	  camping	  och	  hotellverksamhet.	  Även	  här	  finns	  det	  

resurser	  för	  att	  kunna	  ta	  emot	  nödställda.	  Dessa	  ingår	  även	  i	  kommunens	  

krisberedskapsplan	  för	  dammhaveri	  om	  det	  finns	  behov	  att	  evakuera	  andra	  närliggande	  

städer	  såsom	  Skellefteå	  eller	  Luleå.	  

4.6.3	  Krisledningsstab	  

Kommunen	  går	  upp	  i	  stab	  om	  det	  behövs	  för	  att	  hantera	  en	  extraordinär	  händelse.	  Stabens	  

sammansättning	  måste	  kunna	  vara	  flexibel	  för	  att	  fördela	  resurser	  och	  arbetsbörda	  för	  att	  

på	  bästa	  sätt	  kunna	  hantera	  den	  aktuella	  händelsen.	  De	  olika	  delarna	  av	  staben	  är:	  	  

Ledning,	  Information,	  Dokumentation,	  Samordning	  intern/externt,	  Stöd,	  analys	  &	  service.	  

4.7 Ansvarsförhållanden 
Ett	  företag	  skall	  enligt	  LSO	  2	  kap.	  2	  §	  kunna	  ansvara	  för	  säkerheten	  för	  de	  risker	  de	  själva	  

medför:	  	  

”Ägare	  eller	  nyttjanderättshavare	  till	  byggnader	  eller	  andra	  anläggningar	  skall	  i	  skälig	  

omfattning	  hålla	  utrustning	  för	  släckning	  av	  brand	  och	  för	  livräddning	  vid	  brand	  eller	  annan	  

olycka	  och	  i	  övrigt	  vidta	  de	  åtgärder	  som	  behövs	  för	  att	  förebygga	  brand	  och	  för	  att	  hindra	  

eller	  begränsa	  skador	  till	  följd	  av	  brand.”.	  	  Det	  är	  alltså	  ett	  företags	  VD	  som	  är	  ytterst	  

ansvarig	  vid	  en	  olycka.	  Detta	  gäller	  alla	  företag,	  men	  är	  mer	  uppenbart	  för	  stora	  industrier	  än	  

vad	  de	  kan	  vara	  för	  små	  familjeföretag.	  Räddningstjänsten	  och	  kommunen	  är	  ansvariga	  först	  
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då	  olyckan	  anses	  vara	  en	  överhängande	  fara	  för	  människa,	  miljö	  och	  egendom.	  LSO	  1	  kap.	  2	  

§	  1st.	  samt	  LSO	  1	  kap	  2	  §	  3st.	  ”Staten	  eller	  en	  kommun	  skall	  ansvara	  för	  en	  räddningsinsats	  

endast	  om	  detta	  är	  motiverat	  med	  hänsyn	  till	  behovet	  av	  ett	  snabbt	  ingripande,	  det	  hotade	  

intressets	  vikt,	  kostnaderna	  för	  insatsen	  och	  omständigheterna	  i	  övrigt.”	  

(Lagen	  om	  skydd	  mot	  olyckor,	  2013)	  

4.7.1	  Lagar	  och	  förordningar	  

Anläggningen	  SKK	  är	  klassad	  som	  Farlig	  verksamhet	  enl.	  LSO	  2	  kap.	  4	  §	  1st.	  

Anläggningen	  behandlas	  på	  grund	  av	  sin	  hantering	  av	  kemikalier	  också	  enl.	  SFS	  1999:382	  

som	  en	  Sevesoanläggning	  av	  lägre	  kravnivå	  (Förordning	  (1999:382)	  om	  åtgärder	  för	  att	  

förebygga	  och	  begränsa	  följderna	  av	  allvarliga	  kemikalieolyckor,	  1999).	  

4.7.2	  Interna	  regler	  och	  bestämmelser	  	  

SKK	  har	  relativt	  omfattande	  säkerhetsbestämmelser	  och	  arbetar	  aktivt	  med	  SBA	  

(systematiskt	  brandskyddsarbete).	  Utöver	  sina	  interna	  riktlinjer	  så	  arbetar	  SKK	  utifrån	  

koncernen	  Smurfit	  Kappas	  regler	  och	  styrs	  även	  av	  koncernens	  försäkringsbolag.	  

4.8	  Rutiner	  för	  incident	  och	  olycksrapportering	  

SKK	  använder	  sig	  av	  PIA	  (Pappersindustrins	  informationssystem	  om	  Arbetsmiljö),	  där	  de	  

rapporterar	  samtliga	  tillbud	  och	  olyckor	  med	  anknytning	  till	  fabriken.	  Här	  rapporteras	  även	  

förbättringsförslag	  och	  åsikter	  från	  medarbetarna.	  Varje	  dag	  håller	  fabrikschefen	  ett	  

produktionsmöte	  där	  det	  tas	  upp	  incidenter	  som	  rapporterats	  till	  PIA,	  där	  utses	  en	  ansvarig	  

utredare	  för	  händelsen	  samt	  ett	  slutdatum	  för	  uppföljning.	  

Det	  finns	  även	  en	  intern	  dokumentation	  för	  brandtillbud,	  både	  med	  och	  utan	  insats	  av	  

räddningstjänsten.	  	  Enligt	  dokumentationen	  har	  det	  rapporterats	  totalt	  182	  brandtillbud	  av	  

varierande	  grad	  mellan	  perioden	  2007-‐2014	  (begränsat	  till	  januari-‐juni	  2014).	  Av	  dessa	  var	  

61st	  belägna	  utomhus	  vid	  renseri,	  yttre	  bränsle	  eller	  returfiber.	  Av	  samtliga	  incidenter	  har	  

merparten	  kunnat	  hanteras	  av	  personal	  på	  plats	  och	  resterande	  med	  hjälp	  av	  

räddningstjänst.	  

Rutinerna	  för	  inrapportering	  har	  blivit	  avsevärt	  bättre	  över	  tid,	  det	  är	  relativt	  svårt	  att	  tyda	  

de	  tidigaste	  rapporterna	  medan	  de	  från	  senare	  år	  är	  mycket	  mer	  lättöverskådliga.	  
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Tabell	  8.	  Bränder	  och	  orsaker	  2007-‐2014	  

	  

Den	  största	  brandorsaken	  för	  ytterområdet	  har	  över	  åren	  varit	  heta	  arbeten	  och	  det	  mest	  

branddrabbade	  området	  har	  varit	  renseriet.	  

	  

	  

Figur	  7.	  Stapeldiagram	  brandorsaker	  

	  

Orsak 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt
Friktion 0 1 1 0 0 1 4 0 6
Självantändning 0 1 2 2 1 2 1 1 9
Gnistbildning 0 2 1 1 0 0 3 5 10
Heta	  arbeten 0 2 2 2 5 5 2 0 16
Varmgång 2 0 1 3 3 3 0 0 10
Övrigt 2 1 2 0 3 1 3 1 10
Totalt 4 7 9 8 12 12 13 7 61
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Figur	  8.	  Cirkeldiagram	  brandorsaker	  
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4.8.1	  Tidigare	  bedömda	  brandrisker	  

Viss	  processutrustning	  skyddas	  med	  ångsprinkler	  och	  även	  mycket	  i	  fabriken	  är	  sprinklat,	  

dock	  ej	  lager	  och	  transportörer.	  Det	  finns	  en	  risk	  för	  brandspridning	  om	  en	  glödbrand	  skulle	  

spridas	  via	  transportörer	  till	  stackar	  och	  in	  i	  fabriken.	  	  

Eftersom	  det	  inte	  finns	  några	  direkta	  avskiljningar	  mellan	  de	  olika	  brännbara	  materialen	  som	  

förvaras	  utomhus	  kan	  en	  spridning	  i	  t.ex.	  returpapper	  via	  flygbrand	  antända	  närliggande	  

flisstackar.	  Även	  barkstacken	  har	  i	  händelse	  av	  brand	  en	  risk	  att	  sprida	  förloppet	  vidare	  till	  

flisstackarna.	  Periodvis	  ökar	  mängden	  material	  som	  levereras	  till	  fabriken,	  vilket	  i	  sin	  tur	  

bidrar	  till	  att	  högarnas	  storlek	  ökar	  och	  avståndet	  mellan	  dem	  minskar.	  Detta	  är	  ett	  problem	  

för	  SKK	  då	  de	  saknar	  tillräckligt	  med	  lagringsutrymme	  i	  vissa	  perioder.	  

Gnistbildning	  från	  de	  maskiner	  som	  fraktar	  material	  uppkommer	  relativt	  ofta,	  genom	  att	  

maskinförare	  städar	  upp	  eller	  skjuter	  material	  framför	  sig	  med	  skopan	  längs	  med	  marken	  så	  

orsakar	  friktionen	  mellan	  metallskopan	  och	  underlaget	  att	  friktionsvärme	  uppstår.	  Detta	  kan	  

i	  sin	  tur	  antända	  löst	  material	  (Jonsson	  &	  Ericsson,	  2014).	  

4.8.2	  Personalens	  utbildning	  och	  beredskap	  i	  händelse	  av	  brand	  

SKK	  har	  på	  området	  en	  egen	  brandstyrka	  som	  i	  händelse	  av	  brand	  snabbt	  kan	  rycka	  ut.	  De	  

har	  tillgång	  till	  en	  basbil	  med	  grundläggande	  släckutrustning.	  De	  har	  även	  möjlighet	  att	  sätta	  

upp	  ridåsprinkler	  för	  att	  kunna	  avskärma	  bränder	  från	  annat	  närliggande	  brännbart	  material.	  

Det	  ställs	  krav	  på	  alla	  anställda	  och	  inhyrda	  entreprenörer	  som	  utför	  ett	  arbete	  på	  området	  

att	  genomgå	  en	  internutbildning	  om	  företagets	  säkerhetskultur.	  Fastanställd	  personal	  

genomgår	  även	  en	  utbildning	  i	  brandskydd.	  En	  repetition	  av	  dessa	  är	  schemalagd	  att	  

genomföras	  vart	  tredje	  år.	  

Alla	  fordon	  på	  området	  är	  dessutom	  utrustade	  med	  handbrandsläckare	  för	  en	  första	  tidig	  

insats	  om	  en	  glödbrand	  eller	  dylikt	  upptäcks.	  
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5.	  Diskussion	  

	  
Utifrån	  intervjuerna	  som	  gjorts	  med	  Braviken	  &	  Mönsterås	  har	  jag	  kunnat	  se	  ett	  mönster	  i	  

att	  säkerhetsfrågor	  har	  blivit	  nedprioriterade	  på	  grund	  av	  ekonomiska	  skäl.	  Dessa	  har	  sedan	  

åtgärdats	  först	  efter	  olyckan	  skett	  för	  att	  förhindra	  att	  just	  den	  typen	  av	  olycka	  sker	  igen.	  Det	  

är	  givetvis	  omöjligt	  att	  skydda	  sig	  från	  alla	  typer	  av	  händelser,	  men	  utifrån	  riskbedömningar	  

och	  påpekade	  brister	  i	  säkerheten	  måste	  de	  ansvariga	  ta	  den	  ekonomiska	  kostnaden	  för	  att	  

minska	  de	  risker	  som	  upptäckts.	  	  

Det	  finns	  inte	  någon	  direkt	  monetär	  vinst	  i	  att	  investera	  i	  säkerhetsutrustning,	  bara	  ett	  sätt	  

att	  motverka	  en	  eventuell	  förlust.	  Det	  kan	  vara	  först	  när	  förlustens	  sannolikhet	  och	  

konsekvens	  är	  stora	  nog	  att	  orsaka	  skada	  och	  detta	  kan	  påvisas,	  som	  den	  nödvändiga	  

investeringen	  brukar	  genomföras.	  

5.1	  Uppföljning	  av	  olyckstillbud	  

Från	  de	  intervjuer	  gjorda	  med	  Braviken	  &	  Mönsterås	  (se	  bilagor)har	  det	  i	  båda	  fallen	  efter	  en	  

brand	  inträffat,	  gjorts	  avsevärda	  investeringar	  för	  att	  förhindra	  att	  en	  brand	  av	  liknande	  

karaktär	  kan	  komma	  att	  uppstå	  igen.	  I	  fallet	  Mönsterås	  har	  det	  installerats	  dropp-‐fria	  

gummiband	  för	  att	  förhindra	  att	  en	  eventuell	  brand	  smälter	  transportbanden	  som	  droppar	  

ned	  brinnande	  massa	  på	  eventuellt	  underliggande	  brännbart	  material.	  Det	  installerades	  

även	  giljotinspjäll	  som	  isolerar	  branden	  till	  en	  mindre	  yta	  och	  förhindrar	  vidare	  spridning.	  

Det	  kan	  vara	  klokt	  att	  ha	  dessa	  åtgärder	  i	  tanke	  då	  vid	  en	  riksinventering	  eller	  vid	  SBA-‐

arbete.	  

5.2	  Förebygga	  och	  minska	  risken	  för	  brand	  

Genom	  att	  systematiskt	  arbeta	  med	  brandskydd	  och	  hela	  tiden	  söka	  fel	  och	  förbättringar	  kan	  

ett	  företag	  hålla	  god	  standard	  och	  minska	  sina	  risker.	  Om	  de	  identifierade	  riskerna	  ställs	  upp	  

via	  t.ex.	  ett	  händelseträd	  och	  skattas	  efter	  sin	  bedömda	  sannolikhet	  kan	  det	  avgöras	  vilka	  

områden	  som	  är	  i	  mest	  kritiskt	  behov	  av	  ökat	  skydd	  eller	  omstrukturering.	  Att	  arbeta	  med	  

hjälp	  av	  checklistor	  ökar	  sannolikheten	  att	  inte	  bli	  hemmablind	  och	  missa	  detaljer	  vid	  

skyddsronder.	  

Att	  sänka	  brandbelastningen	  på	  lagringsområdet	  hos	  SKK	  är	  att	  rekommendera.	  Den	  ökade	  

belastningen	  sker	  periodvis	  på	  grund	  av	  ökade	  leveranser	  av	  massaved	  och	  brist	  på	  
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lagringsyta.	  Det	  bör	  finnas	  ett	  avtal	  med	  leverantörer	  för	  att	  bättre	  kunna	  styra	  de	  mängder	  

råvara	  som	  anländer	  och	  eventuellt	  skaffa	  sig	  ett	  externt	  mellanlager.	  

För	  att	  bättre	  kunna	  övervaka	  värmeutvecklingen	  i	  flis	  och	  barkhögarna	  kan	  eventuellt	  en	  

installation	  av	  en	  värmekamera	  bidra	  till	  att	  få	  notis	  om	  ökade	  stacktemperaturer	  i	  god	  tid.	  	  

Området	  för	  lagring	  av	  returwell	  behöver	  en	  enklare	  och	  mer	  effektiv	  renhållning.	  

Bortforsling	  av	  papper	  och	  skräp	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  dessa	  inte	  skall	  samlas	  under	  

järnvägsspåren	  och	  antändas.	  Detta	  kan	  vidare	  leda	  till	  flygbränder	  och	  utgöra	  fara	  för	  

närliggande	  antändbart	  material.	  Spåren	  som	  leveranstågen	  använder	  bör	  ses	  över	  för	  att	  

undvika	  att	  skräp	  fastnar	  under	  dessa.	  

Ett	  detektionssystem	  för	  pyrolysgaser	  i	  bandtransportörerna	  hade	  underlättat	  för	  att	  

upptäcka	  en	  brandspridning.	  Även	  giljotinspjäll	  och	  sprinkler	  är	  att	  rekommendera	  för	  att	  

begränsa	  det	  utsatta	  området.	  	  

5.3	  Kortsiktig/	  Långsiktig	  påverkan	  av	  brand	  

Konsekvenserna	  av	  en	  storbrand	  är	  många,	  de	  direkta	  ekonomiska	  förlusterna	  kommer	  

främst	  från	  förstört	  material	  &	  egendom	  och	  följande	  driftstopp.	  Även	  kringliggande	  

verksamheter	  kan	  drabbas	  av	  branden	  beroende	  på	  hur	  spridningsbilden	  ser	  ut.	  Den	  största	  

faran	  för	  hälsa	  och	  liv	  utsätter	  främst	  den	  personal	  som	  befinner	  sig	  i	  närheten	  av	  branden.	  

Dock	  är	  det	  endast	  de	  bränder	  som	  uppkommer	  utomhus	  som	  berörs	  i	  rapporten,	  så	  det	  kan	  

förmodas	  att	  all	  övrig	  personal	  med	  största	  sannolikhet	  kan	  utrymma	  fabriken	  till	  säkerhet	  

om	  så	  skulle	  behövas.	  Spridningen	  av	  brandgaser	  kommer	  avgöras	  dels	  av	  

räddningstjänstens	  insatsmetod	  och	  dels	  av	  rådande	  väderförhållanden.	  När	  vinden	  sprider	  

brandgaserna	  över	  staden	  på	  en	  låg	  nivå	  bör	  de	  boende	  i	  närområdet	  stänga	  sina	  fönster	  och	  

hålla	  sig	  inomhus.	  Om	  branden	  fortsätter	  utvecklas	  under	  en	  längre	  tid	  och	  

väderförhållandena	  fortsätter	  att	  vara	  ogynnsamma	  kan	  det	  bli	  behov	  av	  en	  evakuering	  av	  

det	  mest	  utsatta	  området.	  

Den	  fjärrvärme	  som	  levereras	  av	  SKK	  skulle,	  om	  fabriken	  skulle	  tvingas	  till	  ett	  driftstopp	  

orsaka	  att	  en	  stor	  del	  av	  befolkningen	  bli	  utan	  värme.	  Piteå	  energi	  har	  reservgeneratorer	  

men	  det	  är	  tveksamt	  om	  de	  skulle	  klara	  av	  att	  tillgodose	  alla	  med	  tillräcklig	  värme.	  Detta	  kan	  
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bli	  ett	  problem	  vintertid	  då	  inte	  alla	  boende	  har	  möjlighet	  att	  elda	  själva	  för	  att	  hålla	  värmen	  

i	  hushållet.	  

Om	  invånare	  skadas	  eller	  upplever	  obehag	  av	  de	  brandgaser	  som	  drar	  över	  staden	  så	  kan	  

detta	  bidra	  till	  samhällskostnader	  i	  form	  av	  sjukskrivningar,	  sjukvård	  och	  försäkringspengar.	  

5.4	  Bedömningsmodeller	  och	  felkällor	  

Riskmatrismodellen	  ger	  endast	  en	  grov	  uppskattning	  av	  de	  risker	  som	  finns,	  exempelvis	  

självantändning	  i	  barkstackar	  som	  är	  en	  relativt	  vanlig	  händelse	  på	  SKK,	  med	  en	  frekvens	  

bedömd	  som	  sannolik	  (~2ggr	  per	  år)	  kan	  detta	  anses	  som	  en	  stor	  risk.	  Däremot	  tar	  denna	  

bedömning	  inte	  hänsyn	  till	  omfattning	  eller	  utbredning	  av	  de	  självantändningsincidenter	  

som	  faktiskt	  uppkommer.	  Det	  kan	  vara	  mycket	  fördelaktigt	  att	  använda	  sig	  av	  flera	  

riskbedömningsmodeller	  och	  metoder.	  

En	  tydlig	  felkälla	  är	  det	  statistiska	  underlaget	  för	  rapportering	  av	  bränder	  från	  SKKs	  interna	  

dokument.	  Det	  är	  från	  början	  en	  relativt	  svårtolkad	  och	  ofullständig	  rapportering,	  som	  dock	  

blir	  bättre	  och	  mer	  utförlig	  över	  tid.	  

5.5	  Konklusion	  

Som	  helhet	  anser	  jag	  att	  SKK	  arbetar	  bra	  och	  utförligt	  med	  riskförebyggande	  åtgärder	  och	  

brandskydd,	  jag	  anser	  även	  att	  de	  främjar	  säkerhetstänkande	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Personalen	  

som	  arbetar	  med	  säkerheten	  anser	  jag	  vara	  motiverad	  och	  engagerad	  och	  detta	  är	  även	  

uppfattningen	  som	  räddningstjänsten	  och	  kommunen	  har	  om	  SKK.	  Det	  finns	  vissa	  risker	  med	  

hanteringen	  av	  brännbart	  material	  utomhus	  men	  de	  berörda	  är	  medvetna	  om	  de	  risker	  de	  

hanterar	  och	  arbetar	  med	  att	  motverka	  och	  förebygga	  dessa.	  Faran	  för	  närområdet	  vid	  en	  

brand	  bedöms	  som	  relativt	  liten.	  Mycket	  på	  grund	  av	  den	  korta	  utryckningstiden	  

räddningstjänsten	  har	  till	  anläggningen,	  men	  även	  kommunens	  utförliga	  beredskapsplaner	  

för	  att	  kunna	  hantera	  en	  kris.	  

5.6	  Förslag	  på	  vidare	  studier	  

En	  datormodell	  för	  spridningsberäkningar	  integrerat	  med	  statistik	  och	  data	  från	  t.ex.	  SMHIs	  

databas	  för	  väder	  och	  vind	  för	  användning	  i	  utomhusbränder	  hade	  varit	  väldigt	  behjälpligt	  

för	  att	  kunna	  uppskatta	  risker	  vid	  stora	  deponier	  och	  lager	  utomhus.	  
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7. Bilagor 

7.1	  Intervju:	  Mönsterås	  

Massabruket	  i	  Mönsterås	  drabbades	  av	  en	  väldigt	  omfattande	  brand	  augusti	  2011.	  

Brandorsaken	  bedöms	  vara	  heta	  partiklar	  från	  t.ex.	  varmgång	  i	  rullager	  i	  bandtransportören	  

som	  fallit	  ned	  på	  en	  flisstack.	  På	  grund	  av	  starka	  vindar	  kan	  branden	  snabbt	  sprida	  sig	  över	  

ett	  stort	  område.	  Släckarbetet	  pågick	  en	  vecka.	  Konsekvenserna	  av	  branden	  blev	  ett	  

totalstopp	  av	  hela	  produktionen	  under	  20	  dagar,	  därefter	  5	  veckor	  med	  60	  %	  

produktionskapacitet.	  50	  000m3	  flis	  totalförstört.	  

Telefonintervju	  med	  Karl	  Evertsson	  5/6	  2014	  

Skillnad	  på	  arbetet	  före/efter	  

Vi	  har	  gjort	  många	  stora	  förändringar	  i	  hur	  vi	  arbetar	  med	  brandsäkerheten,	  stor	  vikt	  har	  

lagts	  på	  att	  minska	  spridningsrisken	  vid	  branduppkomst.	  Sedan	  incidenten	  2011	  har	  vi	  en	  

totalsprinklad	  anläggning	  och	  även	  en	  del	  avskärmning	  mellan	  stackarna.	  Golv	  och	  annat	  

material	  som	  tidigare	  varit	  i	  trä	  ute	  på	  anläggningen	  har	  bytts	  ut	  till	  aluminium.	  En	  stor	  

faktor	  i	  själva	  branden	  i	  transportörerna	  var	  att	  gummimattan	  som	  brann	  kunde	  droppa	  ner	  

brinnande	  material	  i	  underliggande	  stackar	  som	  i	  sin	  tur	  kunde	  fatta	  eld.	  Dessa	  har	  nu	  bytts	  

ut	  mot	  gummi	  som	  ej	  droppar	  och	  vi	  har	  även	  installerat	  giljotinspjäll	  i	  transportörerna.	  

Brandventilator	  är	  även	  installerad.	  

Vad	  har	  ni	  lärt	  er?	  

Det	  interna	  brandskyddsarbetet	  har	  blivit	  mycket	  mer	  omfattande	  och	  frekvent.	  Det	  läggs	  

mycket	  stor	  vikt	  på	  att	  hålla	  rent	  på	  anläggningen	  och	  städa	  bort	  spill	  direkt.	  Vi	  märkte	  även	  

att	  vår	  egen	  brandstyrkas	  utrustning	  inte	  var	  tillräcklig	  för	  att	  bekämpa	  bränder	  på	  hög	  höjd,	  

speciellt	  i	  samband	  med	  ogynnsamma	  vindförhållanden.	  Därför	  har	  vi	  köpt	  in	  ny	  utrustning	  

och	  2st	  portabla	  pumpar.	  

Samhällspåverkan?	  
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Eftersom	  anläggningen	  ligger	  på	  gott	  avstånd	  från	  tätorter	  så	  påverkades	  inte	  något	  

samhälle	  direkt	  av	  branden.	  Vinden	  var	  dessutom	  nordlig	  så	  den	  mesta	  röken	  blåste	  ut	  över	  

östersjön	  

Tips/	  tankar,	  övrigt?	  

Det	  talas	  mycket	  om	  lagringshöjd	  av	  stackar,	  men	  vi	  har	  aldrig	  haft	  något	  problem	  med	  det	  

på	  grund	  av	  vår	  omsättning	  och	  vi	  kan	  därför	  lagra	  relativt	  högt.	  Vi	  har	  heller	  aldrig	  haft	  

några	  uppkomster	  av	  självantändning	  i	  våra	  stackar.	  

7.2	  Intervju:	  Braviken	  

Pappersbruket	  Holmen	  i	  Norrköping	  drabbades	  av	  en	  brand	  maj	  2008.	  Trolig	  brandorsak	  var	  

ackumulerat	  damm	  runt	  flisstacken	  som	  kunde	  antändas	  från	  varmgång	  av	  doserskruven.	  	  

Telefonintervju	  med	  Bengt	  Rastland	  4/6	  2014	  

Skillnad	  på	  arbetet	  före/efter	  &	  Vad	  har	  ni	  lärt	  er?	  

Före	  branden	  hade	  vi	  en	  roterande	  doserskruv	  som	  matade	  från	  botten	  av	  stacken,	  det	  

kunde	  dock	  blåsa	  ut	  material	  som	  vi	  inte	  kom	  åt	  och	  som	  lade	  sig	  i	  vallar	  runt	  stacken.	  Nu	  har	  

vi	  istället	  en	  silo,	  det	  förebygger	  risken	  att	  materialet	  ska	  blåsa	  iväg.	  Överskott	  av	  bark	  säljer	  

vi,	  och	  eventuella	  rester	  lagrar	  vi	  på	  hög	  på	  ett	  bra	  avstånd	  från	  anläggningen.	  

Vi	  försöker	  även	  hålla	  större	  avstånd	  på	  brandgatorna	  nu,	  vilket	  kan	  vara	  svårt	  när	  vi	  har	  för	  

stor	  mängd	  material	  som	  kommer	  in.	  Nya	  riktlinjer	  togs	  fram	  för	  att	  hålla	  mycket	  mindre	  

stackar,	  och	  ett	  minsta	  avstånd	  på	  15m	  från	  stackar	  till	  husvägg	  och	  transportörer.	  Vi	  har	  

även	  installerat	  fler	  väggbrandposter	  för	  att	  komplettera	  våra	  vanliga	  markbrandposter	  

eftersom	  de	  väggmonterade	  är	  bättre	  skyddade	  mot	  snö	  eller	  skräp/bark/flis	  som	  kan	  

komma	  att	  ligga	  i	  vägen.	  Bengt	  hade	  före	  händelsen	  påtalat	  risken	  för	  branduppkomst	  med	  

tanke	  på	  hur	  stackarna	  hanterades	  och	  lagrades,	  men	  hade	  inte	  fått	  något	  direkt	  gehör	  för	  

risken	  hos	  ledningen.	  

Stigarrör	  längs	  med	  fabriksbyggnaden	  har	  installerats	  efter	  branden	  för	  att	  lättare	  kunna	  

hantera	  bränder	  på	  tak.	  Detta	  gör	  det	  mycket	  enklare	  att	  få	  upp	  vatten	  utan	  att	  behöva	  dra	  

slang.	  Taket	  och	  även	  bränsletransportörerna	  är	  nu	  sprinklade.	  

Samhällspåverkan?	  
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Brandröken	  spreds	  norrut,	  och	  påverkade	  därför	  inte	  Norrköpings	  stad	  direkt.	  Några	  små	  öar	  

strax	  norr	  om	  anläggningen	  utrymdes	  av	  räddningstjänsten	  och	  en	  person	  inrapporterades	  

med	  lättare	  rökskador,	  i	  övrigt	  fick	  branden	  ej	  några	  direkta	  konsekvenser	  för	  närboendes	  

hälsa.	  	  

Anläggningen	  hanterade	  kemikalier	  som	  Svaveldioxid	  och	  fluor,	  dessa	  var	  dock	  inte	  utsatta	  

för	  branden	  men	  det	  hade	  inneburit	  en	  helt	  annan	  riskbild	  om	  dessa	  kemikalier	  hade	  

kommit	  i	  kontakt	  med	  branden	  och	  spridits.	  	  

Tips/	  tankar,	  övrigt?	  

Det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  bra	  brandgator	  och	  inte	  lagra	  för	  stora	  mängder	  bränsle	  för	  att	  kunna	  

minska	  brandspridningen.	  

7.3	  Intervju:	  Piteå	  kommun	  

Intervju	  med	  Linda	  Sjölund,	  säkerhetssamordnare	  vid	  Piteå	  kommun.	  16/4	  2014	  

Första	  punkten:	  Vad	  har	  ni	  för	  samarbete	  med	  andra	  kommuner	  vid	  en	  stor	  kris?	  

Bra	  början	  faktiskt,	  när	  det	  kommer	  till	  krishantering..	  Hur	  vi	  samverkar	  i	  kommunen	  då	  –	  vi	  

har	  ju	  geografiskt	  områdesansvar,	  och	  länsstyrelsen	  har	  sitt	  områdesansvar	  –	  vi	  backar	  till	  

det	  sen.	  Vilket	  gör	  att	  kommunen	  är	  skyldig	  att	  samverka	  med	  de	  som	  finns	  inom	  

kommunens	  gränser.	  

Ja,	  det	  är	  lagstadgat.	  

Ja	  och	  det	  gör	  ju	  vi,	  men	  däremot	  kan	  vi	  aldrig	  tvinga	  någon	  att	  vara	  med.	  De	  är	  ju	  

näringsidkare,	  och	  har	  sin	  tid	  och	  sina	  (behov)..	  Men	  vi	  har	  sån	  tur	  i	  vår	  kommun	  att	  de	  VILL	  

vara	  med,	  de	  tycker	  det	  är	  kul	  att	  vara	  med,	  och	  de	  känner	  att	  de	  får	  ett	  utbyte	  av	  det.	  Så	  vi	  

har	  nåt	  som	  kallas	  för	  lokalt	  råd	  för	  krisberedskap	  och	  skydd	  mot	  olyckor.	  I	  det	  här	  rådet	  

ingår	  då	  Kappa,	  och	  det	  är	  Per	  (Jonsson),	  SCA	  men	  där	  varierar	  det	  vem	  som	  kommer	  kan	  jag	  

säga,	  de	  har	  bytt	  så	  många	  gånger…	  Sen	  har	  vi	  Svenska	  kyrkan,	  polisen,	  Piteå	  energi,	  de	  

tillhör	  ju	  kommunen,	  men	  de	  är	  så	  himla	  viktiga	  så	  de	  sitter	  med	  där.	  Sen	  har	  vi	  kommunen	  

som	  sådan,	  och	  där	  har	  vi	  vår	  krisinformatör	  med	  i	  den	  här	  gruppen.	  För	  vi	  har	  ju	  sagt	  i	  våran	  

kommun,	  att	  80	  %	  av	  krishanteringen,	  det	  är	  information.	  Så	  vi	  har	  ju	  fokuserat	  väldigt	  

mycket	  i	  våra	  dokument	  på	  hur	  info	  ska	  sköta	  sitt	  jobb.	  För	  verksamheterna	  löser	  ju	  
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problemet,	  men	  vi	  ska	  sammanställa	  informationen.	  Så	  därför	  har	  vi	  fokuserat	  så	  mycket	  på	  

det.	  Och	  det	  är	  samma	  med	  det	  lokala	  rådet,	  vi	  har	  sagt	  att	  fokus	  ska	  ligga	  på	  information,	  i	  

händelse	  av…(en	  olycka)	  Så	  därför	  har	  vi	  upprättat	  ett	  styrdokument,	  du	  får	  ju	  ta	  det	  med	  

salt	  och	  peppar	  kan	  jag	  ju	  säga…	  Men	  vi	  har	  det	  lite	  som	  att	  ”såhär	  ska	  vi	  nog	  jobba	  ifall	  

nånting	  händer”,	  och	  den	  är	  bara	  centrerar	  runt	  information,	  och	  den	  säger	  egentligen	  att	  

alla	  parter	  inblandade	  ska	  dela	  med	  sig	  av	  den	  informationen	  de	  har,	  kommunen	  blir	  

samordnande,	  så	  att	  vi	  sammanställer	  informationen,	  och	  sen	  går	  alla	  ut	  med	  samma	  

information.	  Så	  att	  alla	  inte	  sitter	  på	  varsin	  kammare	  och	  skriver	  ihop	  varsin	  egen	  del,	  utan	  

den	  kommer	  in	  till	  kommunen,	  sen	  sammanställer	  vi	  och	  skickar	  ut	  till	  alla	  som	  är	  berörda.	  

Och	  de	  skicka	  i	  sin	  tur	  ut	  till	  sina	  egna	  kanaler.	  Så,	  så	  är	  det	  sagt,	  så	  att	  vi	  håller	  oss	  till	  en	  och	  

samma	  historia.	  

Och	  så	  här	  gör	  ni	  för	  alla	  händelser?	  

Ja	  så	  är	  det	  tänkt,	  men	  vi	  har	  ju	  aldrig	  riktigt	  behövt	  använda	  det	  på	  det	  här	  sättet,	  nog	  har	  vi	  

haft	  några	  incidenter	  där	  vi	  har	  dragit	  igång	  info,	  för	  info	  aktiverar	  vi	  i	  ganska	  tidigt	  skede,	  vi	  

har	  en	  väldigt	  duktig	  tjej	  på	  info,	  passionerad	  för	  det	  och	  hon	  tycker	  det	  är	  kul.	  	  

Detta	  är	  ett	  av	  de	  råd	  vi	  har,	  sen	  samverkar	  vi	  ju	  i	  länet,	  i	  något	  som	  kallas	  för	  BDSÄK,	  där	  

säkerhets	  samordnare	  träffas	  2ggr	  per	  år,	  där	  vi	  utbyter	  erfarenheter	  och	  kontaker	  och	  allt	  

som	  vi	  kan	  tänkas	  behöva	  –	  styrdokument,	  allt	  som	  kan	  vara	  aktuellt..	  Sen,	  när	  vi	  träffas	  om	  

vi	  har	  en	  fråga,	  så	  skickar	  jag	  en	  fråga	  till	  t.ex.	  Boden	  eller	  hela	  gänget,	  men	  om	  jag	  vet	  att	  

Boden	  har	  en	  specifik	  fråga	  som	  de	  jobbar	  med,	  då	  frågar:	  jag	  hur	  gör	  du,	  hur	  har	  det	  gått,	  

vad	  vill	  du	  och	  vad	  ska	  jag	  tänka	  på,	  och	  kan	  jag	  få	  ta	  del	  av	  ditt?	  Så	  då	  gör	  vi	  det,	  vi	  skickar	  

runt	  saker	  till	  varandra.	  Så	  därför	  är	  styrdokumentet	  i	  Norrbottens	  län	  ganska	  lika	  varandra,	  

det	  är	  klipp	  och	  klistra.	  Men	  vi	  anpassar	  de	  ju	  också	  efter	  vår	  kommun,	  så	  slipper	  alla	  och	  

sitta…	  vi	  är	  ju	  ensamma	  på	  våran	  post,	  det	  är	  ju	  1	  per	  kommun,	  vi	  har	  ju	  en	  

säkerhetsorganisation	  som	  är	  större,	  men	  den	  är	  ju	  sällan	  mer	  än	  2-‐3	  personer.	  Och	  det	  är	  2-‐

3	  personer	  som	  ska	  sköta	  allt,	  sammanhållande	  verksamhet.	  Verksamheterna	  har	  ju	  

fortfarande	  sitt	  eget	  ansvar,	  men	  vi	  ska	  ju	  samverka/	  samordna	  allt.	  

Det	  var	  ju	  det,	  sen	  sitter	  ju	  jag	  som	  försäkringssamordnare	  också,	  där	  våran	  kommunen,	  vi	  är	  

delägare	  i	  vårat	  egna	  försäkringsbolag,	  vi	  är	  10	  delägare	  i	  det	  bolaget.	  Och	  vi	  träffas,	  ibland	  

4ggr	  per	  år.	  Och	  det	  är	  ju	  samma	  sorts	  människor	  som	  jag,	  och	  de	  jobbar	  med	  samma	  saker	  
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som	  jag.	  Så	  där	  byter	  vi	  ju	  hemskt	  mycket	  erfarenhet	  och	  då	  får	  jag	  ju	  från	  hela	  Sverige.	  Det	  

är	  ju	  allt	  från	  Trollhättan	  till	  Kiruna	  som	  är	  med	  där.,	  vi	  byter	  ju	  också	  mycket	  erfarenheter.	  

Är	  detta	  försäkringsbolaget	  bara	  för	  kommunen	  då?	  

Det	  vi	  försäkrat	  där,	  är	  egendom	  och	  ansvar,	  där	  egendom	  är	  våra	  fastigheter,	  och	  ansvar	  är	  

om	  vi	  måste	  aktualisera	  skadeståndsärenden,	  där	  nån	  vill	  hålla	  oss	  skyldig	  ifall	  nån	  har	  gått	  

omkull	  eller	  potthållet	  som	  uppstod	  när	  nån	  körde	  sönder	  sin	  bil.	  Så	  där	  har	  vi	  de	  2	  sakerna	  

försäkrade.	  Sen	  har	  vi	  ju	  då,	  olycksfall,	  båt,	  bilar	  försäkrade	  på	  olika	  ställen.	  Men	  vårat	  

försäkringsbolag	  har	  dessa	  2	  ställen.	  

	  

Angående	  eran	  krisledningsnämnd..	  

Ok,	  ja	  enligt	  lagen	  om	  extraordinära	  händelser,	  ja,	  vi	  har	  en	  plan,	  och	  en	  nämnd	  -‐	  det	  är	  

också	  alla	  skyldiga	  att	  ha,	  lagstadgat.	  Men	  jag	  skulle	  vilja	  backa	  och…	  Hur	  mycket	  kan	  du	  om	  

svensk	  krishantering?	  

Jag	  har	  läst	  igenom	  MSB:s	  riktlinjer	  för	  hur	  kommunen	  ska	  arbeta	  (Vägledning	  för	  risk-‐	  och	  

sårbarhetsanalyser)	  och	  en	  del	  LSO.	  

Mm,	  det	  är	  ju	  en	  sak	  att	  ha	  det	  på	  papper,	  och	  en	  sak	  att	  jobba	  praktiskt	  i	  det.	  Det	  man	  

egentligen	  kan	  säga	  om	  svensk	  krishantering	  är:	  Likhetsprincipen,	  Närhetsprincipen	  &	  

Ansvarsprincipen	  –	  sektorsansvar	  och	  geografiskt	  ansvar.	  Kan	  du	  det,	  då	  kan	  du	  svensk	  

krishantering...	  Känner	  du	  till	  dessa?	  

Du	  får	  jättegärna	  förklara.	  

Ok,	  ansvarsprincipen,	  den	  som	  har	  ansvar	  vid	  normala	  fall,	  har	  även	  ansvar	  vid	  kriser,	  

likhetsprincipen	  säger	  att	  det	  ska	  skötas	  så	  likt	  som	  möjligt	  och	  näringsprincipen;	  det	  ska	  

skötas	  så	  nära	  krisen	  som	  möjligt.	  Så	  det	  vill	  säga,	  den	  som	  är	  ansvarig	  till	  vardags,	  är	  

ansvarig	  vid	  kris.	  PUNKT.	  Det	  är	  grunden	  till	  krishanteringen,	  man	  ska	  ha	  egna	  

beredskapsplaner	  man	  ska	  ha	  tänkt	  igenom	  alla	  tänkbara	  situationer,	  man	  ska	  göra	  sin	  egen	  

risk	  &	  sårbarhetsanalyser,	  det	  ligger	  på	  ansvaret,	  eller	  förvaltningarna	  då	  i	  vårat	  fall,	  själva.	  

Geografiskts	  områdesansvar	  drog	  jag	  ju	  lite	  snabbt	  förut,	  vi	  är	  skyldiga	  att	  samverka	  med	  de	  

som	  finns	  inom	  vårt	  geografiska	  områdesansvar.	  Sektorsansvaret	  ligger	  lite	  mer	  på	  att	  varje	  



36	  
	  

sektor	  ska	  sköta	  sitt	  eget	  ansvar,	  transport…	  såna	  där.	  Och	  det	  finns	  ju	  då	  privata	  idkare	  

med,	  t.ex.	  Kappa.	  Det	  är	  väl	  grunden.	  

Sen	  är	  det	  ju	  som	  så,	  att	  när	  inte	  de	  här	  fixar	  det	  längre,	  när	  det	  går	  överstyr,	  eller	  när	  det	  

blir	  en	  dån	  händelse	  att	  det	  är	  jättemånga	  inblandade	  redan	  från	  dag	  ett.	  Om	  vi	  har	  ett	  

dammhaveri	  tillexempel,	  det	  påverkar	  alla,	  DÅ	  kommer	  staben	  igång,	  och	  nämnden	  igång.	  

Men	  det	  är	  nämnden	  själv	  som	  beslutar	  om	  de	  ska	  vara	  aktiva	  eller	  inte,	  så	  staben	  samlas	  

ofta,	  den	  samlas	  jättetidigt	  kan	  jag	  säga,	  vid	  hade	  staben	  samlad	  vid	  Jysk-‐branden	  ,	  vi	  hade	  

staben	  samlad	  vi	  maxbranden,	  vi	  hade	  den	  igång	  då	  vi	  hade	  hot	  mot	  våra	  tjänstemän..	  Vi	  

drar	  den	  fort,	  men	  det	  betyder	  inte	  att	  vi	  aktivt	  sitter	  och	  jobbar	  med	  det,	  men	  vi	  håller	  oss	  

informerade	  om	  vad	  som	  är	  på	  gång	  och	  hur	  läget	  ligger	  till.	  När	  staben	  känner	  att	  ”undrar	  

om	  vi	  ska	  informera	  våra	  kommunalråd	  om	  vad	  det	  egentligen	  är	  frågan	  om”,	  då	  gör	  våran	  

stabschef	  (Mats	  Berg,	  kommunchef)	  det.	  Och	  då	  lägger	  han	  fram,	  precis	  som	  i	  vanliga	  fall,	  för	  

detta	  ska	  skötas	  som	  vid	  vardag	  som	  vid	  kris,	  ett	  tjänsteärende	  i	  stort	  sätt.	  Jag	  tror	  inte	  att	  

de	  sätter	  sig	  ned	  och	  skriver	  ett,	  de	  gör	  de	  inte,	  men	  de	  kommer	  med	  ett	  förslag	  till	  

politikerna,	  som	  säger	  att	  ”dethär	  &	  dethär,	  såhär	  ser	  det	  ut”	  och	  jag	  tycker	  att	  vi	  går	  upp	  i	  

stab.	  Så	  de	  kan	  egentligen	  svara	  Ja	  eller	  Nej	  på	  frågan.	  I	  de	  flesta	  fall	  så	  gör	  ju	  politikerna	  

som	  tjänstemännen	  säger,	  det	  är	  ju	  så,	  för	  de	  har	  ju	  jobbat	  med	  frågan,	  och	  de	  säger	  de	  Ja,	  

detta	  är	  en	  extraordinär	  händelse,	  och	  då	  går	  vi	  in	  i	  det.	  Och	  då	  kan	  ju	  nämnden	  som	  då	  

tillkommer,	  för	  de	  finns	  ju	  inte	  förrän	  detta	  beslutats,	  och	  i	  våran	  kommun	  är	  det	  då	  KSAU,	  

utskottet	  för	  kommunstyrelsen	  som	  är	  våran	  nämnd,	  det	  är	  7	  politiker	  i	  den,	  från	  olika	  

nämnder,	  och	  de	  ska	  ju	  sen	  egentligen	  bara	  fatta	  de	  tunga	  besluten,	  på	  inrådan	  av	  

tjänstemännen	  som	  sitter	  och	  jobbar	  med	  detta,	  precis	  som	  i	  vanliga	  fall.	  Det	  är	  de	  som	  

säger	  Nä,	  nu	  är	  det	  inte	  en	  extraordinär	  händelse	  längre,	  nu	  är	  det	  färdigt.	  Det	  är	  bara	  de	  två	  

sakerna	  de	  beslutar.	  Så	  det	  här	  är	  egentligen	  då	  grunden	  på	  hur	  stab	  eller	  nämnd	  funkar	  ,	  

sen	  har	  vi	  då	  staben,	  som	  aktiveras	  titt	  som	  tätt	  och	  i	  staben	  så	  har	  vi	  våran	  

informationsenhet,	  de	  är	  en	  jättestor	  del,	  våran	  originalstab	  består	  av	  7	  personer,	  det	  är	  

kommunledningskontoret	  framförallt	  som	  ingår	  i	  den.	  Det	  är	  strateger	  och	  högt	  uppsatta	  

tjänstemän.	  Sen	  tar	  de	  hjälp	  utav	  de	  dem	  behöver	  utifrån	  den	  händelse	  som	  skett,	  är	  det	  då	  

ett	  dammhaveri	  så	  blir	  ju	  de	  flesta	  engagerade.	  Men	  om	  vi	  tar	  en	  skolbrand,	  så	  är	  det	  ju	  barn	  

&	  utbildning	  som	  blir	  jätteinvolverade,	  socialförvaltning	  måste	  vi	  säkert	  engagera	  också,	  vi	  

kanske	  behöver	  personal	  från…..	  vi	  kanske	  behöver	  kultur	  &	  fritids	  fastigheter,	  förmodligen	  
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är	  det	  (fastighets)	  fastigheter	  som	  vi	  kommer	  använda,	  men	  det	  är	  kultur	  &	  fritid	  som	  äger	  

anläggningar	  typ	  som	  sporthallar	  och	  sådant.	  Så	  de	  kallas	  säkert	  till	  staben,	  och	  få	  sitta	  med	  i	  

staben	  då.	  Och	  lösa	  det	  problem	  som	  uppstått.	  Det	  är	  väl	  ungefär	  hur	  våran	  stab	  fungerar,	  

den	  är	  liten	  och	  kompakt	  och	  består	  av	  7	  personer	  som	  kan	  dra	  till	  sig	  precis	  vad	  de	  behöver,	  

vi	  har	  inte	  krånglat	  till	  det	  mer	  än	  så.	  	  

Mer	  om	  infodelen	  då,	  som	  är	  så	  central	  för	  oss.	  Där	  har	  vi	  en	  chef,	  hon	  är	  stabschef	  för	  sin	  

stab	  kan	  man	  säga,	  infodelen,	  det	  är	  oftast	  hon	  vi	  ringer,	  eller	  jag	  ska	  säga	  vår	  chef	  i	  

beredskap	  på	  räddningstjänsten,	  tillika	  TiB	  (tjänsteman	  i	  beredskap)	  i	  vår	  kommun,	  så	  våran	  

räddningschef	  i	  beredskap	  är	  också	  tjänsteman	  i	  beredskap.	  Så	  ser	  det	  ut	  nu,	  vi	  får	  se	  hur	  det	  

sker	  framöver	  men	  de	  är	  våran	  ingång	  för	  länsstyrelsen	  eller	  Boden	  eller	  försvarsmakten	  

eller	  vad	  än	  som	  kan	  hänt,	  och	  de	  ringer	  de	  då,	  och	  det	  är	  via	  SoS	  då.	  Men	  nu	  backar	  vi	  

tillbaka…	  TiB	  ringer	  i	  ganska	  tidigt	  läge	  och	  berättar	  vad	  som	  hänt,	  och	  vi	  skulle	  behöva	  hjälp	  

med	  att	  gå	  ut	  med	  informationen,	  hon	  kan	  ju	  sätta	  sig	  var	  hon	  vill,	  så	  länge	  hon	  har	  en	  

uppkoppling	  .	  Och	  sätta	  sig	  och	  skriva	  och	  få	  info	  via	  telefonen,	  men	  de	  har	  då	  valt	  att	  oftast	  

komma	  hit	  (RTJ)	  och	  sätta	  sig	  i	  SoL:en	  (sambands	  och	  ledningscentralen),	  och	  få	  direkt	  

information,	  de	  slipper	  fråga	  mycket	  och	  de	  hör	  allting	  som	  händer,	  det	  enda	  de	  egentligen	  

frågar	  är	  ”är	  denna	  händelse	  bekräftad”,	  för	  de	  går	  aldrig	  ut	  med	  nåt	  som	  inte	  är	  bekräftat,	  

och	  de	  går	  bara	  ut	  med	  sådan	  information	  som	  de	  får	  gå	  ut	  med,	  de	  får	  inte	  gå	  ut	  med	  

skador	  eller	  dödsbud.	  

Och	  den	  där	  SoLen	  ni	  har,	  är	  det	  nåt	  liknande	  den	  ledningscentralen	  de	  har	  i	  Luleå,	  att	  det	  

fungerar	  som	  skyddsrum?	  

Nej,	  det	  är	  inte	  som	  ett	  skyddsrum,	  du	  tänker	  kanske	  på	  SoS	  alarm,	  de	  bor	  ju	  lite	  som	  i	  en	  

bunker.	  

Ja	  det	  var	  det	  jag	  menade,	  deras	  inre	  befäl	  sitter	  också	  där	  inne.	  

Mm,	  räddningstjänsten	  utgår	  härifrån	  (RTJ,	  SoL:en).	  Skulle	  det	  vara	  en	  så	  stor	  händelse	  så	  att	  

vi	  måste	  dra	  igång	  hela	  staben,	  eller	  delar	  av	  staben,	  med	  tjänstemän	  osv.	  Så	  kommer	  

organisationen	  flyttas	  till	  stadshuset,	  där	  vi	  har	  reservkraften	  och	  det	  vi	  behöver,	  det	  är	  

inrett	  för	  det.	  Då	  blir	  räddningstjänsten	  en	  reserv.	  Ifall	  nåt	  skulle	  hända	  där	  uppe	  på	  

kommunhuset.	  
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Ok,	  så	  ni	  har	  förberett	  om	  ifall	  det	  händer	  nånting	  här	  (RTJ),	  så	  kan	  ni	  flytta	  

Ja	  precis,	  och	  även	  nu	  när	  vi	  lever	  i	  den	  här	  världen,	  att	  har	  man	  en	  uppkoppling	  och	  batteri,	  

då	  fixar	  man	  sig	  ganska	  länge,	  däremot	  är	  det	  som	  så	  att	  nätet	  kan	  bli	  lite	  överbelastat	  och	  

telefon	  bli	  lite	  överbelastad	  om	  det	  händer	  nånting,	  det	  är	  därför	  vi	  har	  Rakel	  idag,	  och	  vi	  har	  

även	  Rakel	  på	  våran	  organisation	  på	  krishanteringssidan,	  det	  är	  inte	  bara	  RTJ	  som	  har	  den.	  

Helst	  skulle	  vi	  vilja	  ha	  det	  på	  varje	  förvaltning,	  men	  det	  är	  lite	  för	  kostsamt.	  

Men	  info	  kommer	  snabbt,	  och	  de	  är	  på	  spåret	  direkt,	  vilket	  gör	  att	  de	  inte	  behöver	  briefas	  i	  

ett	  senare	  läge,	  för	  de	  har	  ju	  varit	  med	  från	  den	  första	  halvtimman	  (ungefärlig	  

inställningstid)..	  De	  brukar	  vara	  snabba	  även	  på	  kvällar	  och	  helger,	  de	  är	  ju	  dock	  här	  på	  egen	  

vilja	  så	  exempelvis	  Midsommar	  kanske	  kan	  ställa	  till	  det	  lite,	  för	  de	  är	  ju	  här	  på	  egen	  god	  

vilja.	  

Just	  det,	  men	  hur	  löser	  ni	  det	  om	  ni	  nu	  inte	  får	  ihop	  informationsgruppen?	  

Hon	  har	  ju	  en	  ersättare,	  det	  har	  hon,	  och	  sen	  har	  vi	  en	  informatör	  på	  varje	  förvaltning,	  så	  det	  

finns	  ju	  backup,	  men	  hon	  (och	  hennes	  ersättare)	  är	  ju	  den	  som	  är	  utbildade	  till	  att	  ta	  greppet	  

så	  att	  säga.	  Men	  visst,	  vi	  har	  ju	  en	  egen	  informatör	  här	  på	  RTJ,	  och	  visst	  skulle	  vi	  kunna	  

använda	  henne.	  Så	  det	  finns	  gott	  om	  folk,	  informationsorganisationen	  har	  ju	  gott	  om	  folk,	  

jag	  tror	  det	  är	  15	  personer,	  så	  nån	  borde	  kunna	  inställa	  sig.	  

	  

Vad	  ser	  ni	  som	  största	  brandrisken/faran	  på	  kappa,	  eller	  största	  risken	  generellt?	  

Kemikaliepanna	  som	  brister	  eller	  flishög	  som	  brinner	  som	  jag	  kan	  tänka	  på	  direkt…	  

Har	  ni	  några	  speciella	  insatsplaner	  just	  för	  dessa	  händelser?	  

	  

Ja,	  det	  finns,	  men	  dem	  har	  inte	  jag.	  Då	  är	  vi	  tillbaka	  på	  detta	  med	  egendom	  med	  

ansvarsprincipen,	  jag	  ansvarar	  inte	  för	  detta,	  här	  är	  det	  2	  verksamheter	  för	  sig;	  eran	  på	  

Kappa,	  och	  räddningstjänsten	  som	  äger	  frågan.	  Jag	  tar	  det	  som	  är	  kommunövergripande.	  

Men	  Ja,	  det	  finns	  insatsplaner,	  däremot	  är	  jag	  inte	  insatt	  i	  dem,	  det	  är	  Per	  (Isaksson,	  RTJ),	  

som	  har	  dem.	  Jag	  tror	  även	  Tobbe	  (Torbjörn	  Johansson,	  räddningschef	  RTJ),	  du	  kan	  ta	  det	  

med	  honom.	  
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Om	  man	  ser	  till	  branden	  på	  SCA	  2012,	  var	  du	  involverad	  där?	  

Nej,	  jag	  har	  inget	  ansvar	  där,	  jag	  lägger	  upp	  planer	  sen	  går	  jag	  hem	  J,	  men	  händer	  nåt	  så	  

ringer	  de	  ju	  mig,	  jag	  tänker	  i	  dessa	  banor	  dagarna	  i	  ända.	  Men	  detta	  är	  också	  en	  

verksamhetsfråga,	  det	  var	  RTJ	  och	  SCA	  inblandade.	  Hade	  det	  blivit	  större	  än	  vad	  det	  var	  -‐	  och	  

det	  var	  bara	  tur	  att	  det	  inte	  blev	  det,	  fel	  vindar	  och	  allt	  hade	  kunnat	  hända,	  nu	  hade	  vi	  tur	  

och	  det	  gick	  bra	  och	  de	  var	  duktiga.	  Linda	  Bergmark	  här	  bredvid	  var	  räddningschef	  i	  

beredskap,	  jag	  kan	  inte	  svara	  mer	  på	  vad	  som	  hände,	  jag	  har	  fått	  en	  dragning	  men	  det	  är	  väl	  

det.	  SCA	  brukar	  vara	  duktiga	  på	  att	  göra	  förarbete	  själva	  enl.	  LSO	  så	  de	  brukar	  stå	  där	  med	  

handbrandsläckare	  när	  räddningstjänsten	  kommer.	  De	  börjar	  även	  förstå	  att	  ”brinner	  

fabriken	  upp,	  så	  står	  jag	  här	  utan	  jobb”,	  chansen	  att	  de	  bygger	  upp	  igen	  är	  ganska	  liten.	  

Konkurrensen	  e	  hård	  så	  jag	  måste	  rädda	  mitt	  egna	  företag.	  

Det	  jag	  mest	  var	  intresserad	  av	  är	  ifall	  ni	  hade	  gjort	  några	  förändringar	  för	  hur	  ni	  arbetar	  

vid	  en	  sån	  här	  olycka,	  vad	  kan	  vi	  ändra	  för	  att	  kunna	  förbättra?	  Övningar	  osv	  

Det	  enda	  räddningstjänsten	  ansvarar	  för	  (ytterligare	  ang.	  ansvarsprincipen),	  SCA	  ansvarar	  för	  

att	  kunna	  släcka	  och	  hantera	  olycka	  och	  man	  skall	  inte	  ringa	  112	  förens	  det	  ”barkar”	  –	  då	  det	  

går	  åt	  fanders,	  och	  det	  gäller	  alla	  företag.	  De	  ska	  ha	  sin	  egen	  beredskap	  enl.	  LSO.	  Jag	  tror	  

dock	  att	  de	  tänkte	  till,	  både	  en	  och	  två	  gånger	  efter	  händelsen,	  det	  är	  ju	  direkt	  olämpligt	  om	  

det	  brinner	  ner,	  de	  har	  ju	  haft	  en	  del	  små	  incidenter,	  så	  de	  är	  ju	  rätt	  haj	  på	  vad	  de	  håller	  på	  

med,	  men	  jag	  kan	  inte	  svara	  på	  vad	  de	  har	  för	  beredskapsplaner	  där	  ute,	  men	  jag	  kan	  ju	  

svara	  för	  våra,	  och	  de	  kallas	  instansplaner	  hos	  RTJ,	  och	  de	  arbetar	  jag	  inte	  med.	  

Om	  vi	  går	  tillbaka	  till	  frågan	  om	  samarbete	  med	  andra	  kommuner,	  om	  man	  behöver	  vid	  en	  

stor	  olycka	  –	  utrymma,	  om	  det	  skulle	  brinna	  och	  man	  ska	  utrymma	  stora	  delar	  av	  stan,	  var	  

tar	  man	  vägen?	  

Vi	  har	  en	  beredskapsplan	  för	  utrymning	  av	  Piteå-‐bor,	  den	  är	  först	  och	  främst	  gjord	  att	  

användas	  vid	  en	  kärnteknisk	  olycka/händelse.	  	  

Vad	  skulle	  det	  vara?	  

Ryssland,	  Tjernobyl	  igen	  eller	  nåt.	  	  
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Är	  den	  gammal	  då?	  

Nej	  den	  är	  beslutad	  förra	  året,	  så	  den	  är	  väldigt	  ny.	  Det	  som	  är	  där	  är	  ju	  att	  man	  vet	  ju	  aldrig,	  

det	  kan	  blåsa	  över	  oss	  eller	  det	  kan	  regna	  ner	  hos	  oss.	  Så	  det	  är	  helt	  beroende	  på	  

omständigheter	  som	  råder	  den	  dagen.	  Men	  vi	  har	  vissa	  planer	  för	  det,	  hur	  vi	  ska	  börja	  agera,	  

hur	  vi	  drar	  igång	  organisationen.	  Vi	  har	  inte	  sagt	  att	  ”10st	  ska	  in	  i	  det	  här	  boendet”	  ,	  men	  

däremot	  har	  vi	  dammhaveriplanen.	  Där	  är	  allt	  planerat,	  hur	  många	  bäddar	  vi	  har	  på	  Piteå-‐

stadshotell	  och	  hur	  många	  som	  är	  handikappanpassade,	  var	  dörren	  är.	  Där	  är	  vi	  väldigt	  klara,	  

om	  vi	  behöver	  flytta	  om	  i	  vår	  egen	  stad.	  Däremot	  är	  det	  ju	  som	  så	  att	  hotellet	  är	  ju	  också	  

mitt	  i	  stan,	  men	  vi	  har	  ju	  havsbadet,	  och	  det	  rymmer	  otroligt	  mycket	  folk,	  och	  vid	  en	  

extraordinär	  händelse	  så	  har	  vi	  ju	  lite	  större	  rättigheter	  än	  vid	  vanliga	  fall,	  så	  då	  får	  vi	  ta	  över	  

litegrann,	  vi	  får	  inte	  ta	  över	  privata	  idkare,	  men	  vi	  får	  fara	  tills	  havsbadet	  och	  säga	  ”vi	  

behöver	  100	  rum,	  kan	  ni	  fixa	  det,	  ni	  kommer	  att	  få	  betalt”.	  

	  

Förutsatt	  att	  det	  inte	  händer	  mitt	  på	  sommaren	  när	  det	  är	  fullsatt	  med	  turister?	  

Ja	  det	  är	  också	  lite	  spännande,	  är	  det	  dammhaveri	  så	  kan	  man	  ju	  be	  regeringen	  om	  hjälp,	  

men	  det	  kan	  ju	  ta	  lite	  tid.	  Och	  de	  har	  ju	  fortfarande	  inte	  fått	  ordning	  på	  sin	  krisorganisation.	  

Den	  här	  frågan	  gick	  faktiskt	  ut	  från	  Skellefteå,	  för	  vi	  ska	  ta	  emot	  både	  Luleå	  och	  Skellefteå,	  

helst	  inte	  samtidigt,	  men	  i	  händelse	  av	  dammbrottet.	  Och	  då	  skickade	  Skellefteås	  

samordningsansvarige	  en	  fråga	  till	  regeringen	  om	  hur	  de	  skulle	  gå	  till	  väga,	  och	  de	  har	  ännu	  

inte	  fått	  svar.	  Om	  vi	  måste	  använda	  anläggningen	  så	  får	  vi	  be	  regeringen	  att	  ta	  hand	  om	  

turisterna	  och	  se	  till	  de	  kan	  återvända	  hem.	  Och	  sen	  är	  vi	  tillbaka	  på	  geografiskt	  

områdesansvar.	  Vi	  har	  kommunen,	  länsstyrelsen	  har	  länet	  och	  MSB	  (regeringen).	  

	  

Här	  är	  frågor	  om	  POSOM	  grupp	  finns	  och	  hur	  de	  verkar.	  Det	  finns	  en,	  men	  den	  har	  inte	  

behövts	  användas	  så	  ofta,	  vid	  lägenhetsbränder,	  bussolyckor,	  specifika	  fall	  t.ex.	  ett	  dödsfall	  

vid	  en	  olycka	  i	  familjeföretag	  som	  saknade	  riktlinjer	  för	  hanteringen	  av	  detta,	  där	  POSOM	  

ställde	  upp	  på	  god	  vilja.	  De	  har	  ett	  kontor,	  men	  är	  mobila.	  

Sen	  kommer	  förklaring	  om	  FRG	  gruppen	  som	  är	  planerad	  att	  utbildas	  till	  hösten,	  den	  sätts	  

ihop	  först	  nu	  pga.	  ekonomiska	  skäl.	  Nu	  finns	  det	  styrdokument	  som	  fastställer	  att	  FRG	  är	  
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underställda	  kommunstyrelsen,	  de	  är	  aktiva	  där	  under	  och	  är	  ingen	  förening,	  de	  finns	  inte	  

utom	  vid	  behov.	  

Om	  vi	  går	  tillbaka	  till	  er	  plan	  för	  en	  radiologisk	  olycka,	  kan	  man	  tillämpa	  den	  för	  en	  

storbrand?	  

Jag	  tror	  inte	  att	  vi	  skulle	  använda	  den,	  eftersom	  förmodligen	  inte	  skulle	  utrymma	  hela	  

kommunen,	  utan	  bara	  delar	  av	  kommunen.	  Vi	  har	  ju	  en	  plan	  för	  det	  också,	  den	  är	  beslutad	  

nyligen,	  men	  jag	  skrev	  den	  för	  ett	  halvår	  sen.	  	  

Vi	  är	  återigen	  inne	  på	  detta	  med	  individens	  ansvar,	  vid	  en	  händelse	  så	  ska	  de	  förflytta	  sig	  

själva,	  däremot	  de	  som	  inte	  kan,	  som	  är	  kommunens	  ansvar	  som	  vi	  kanske	  t.ex	  har	  ett	  

vårdbeslut	  på,	  DE	  är	  kommunens	  ansvar.	  Och	  då	  är	  de	  socialförvaltningens	  ansvar	  i	  första	  

hand.	  Och	  jag	  är	  väldigt	  tydlig	  på	  detta	  med	  ansvarsfördelning.	  För	  när	  jag	  började	  här,	  så	  

frågade	  jag	  om	  beredskapsplaner	  och	  fick	  svaret	  ”nä	  det	  har	  vi	  inga,	  det	  e	  kommunens	  

ansvar”.	  Så	  där	  satte	  de	  ju	  ribban,	  och	  då	  viste	  jag	  precis	  vad	  jag	  hade	  att	  jobba	  med,	  och	  nu	  

börjar	  de	  smått	  inse	  att	  ”aj	  fan,	  det	  är	  jag	  själv	  som	  är	  ansvarig”	  Och	  då	  är	  det	  ju	  individen	  

själv	  vi	  måste	  berätta	  detta	  för,	  ”du	  måste	  agera	  själv	  först,	  du	  kan	  inte	  sätta	  dig	  ned	  och	  

ringa	  112”	  

Angående	  VMA,	  nu	  för	  tiden	  lyssnar	  ju	  inte	  alla	  på	  radio.	  

Där	  är	  vi	  på	  gång	  med	  en	  ny	  sak	  faktiskt,	  Boden	  har	  det,	  Umeå	  har	  det,	  där	  de	  har	  ett	  

alarmeringssystem	  som	  går	  via	  SMS,	  de	  ringar	  in	  ett	  område	  och	  till	  de	  som	  har	  telefoner	  

och	  mobiltelefoner	  kommer	  det	  gå	  ut	  ett	  meddelande	  eller	  talsvar.	  Detta	  system	  heter	  UMS.	  

Det	  finns	  2	  andra	  varianter,	  det	  finns	  GAS	  &	  PAS,	  (det	  första	  använder	  sig	  av	  telefonlistor)	  

PAS	  är	  ett	  nytt	  som	  SOS	  alarm	  arbetar	  med,	  först	  att	  ta	  fram	  listor	  och	  andra	  steget	  att	  skicka	  

ut	  per	  telefonmast.	  (Här	  är	  det	  lite	  problem	  med	  lagstiftning,	  sekretess	  osv,	  

lagändringsförslag	  har	  gått	  ut.).	  

	  

Vid	  en	  utrymning	  av	  staden,	  ni	  hjälper	  de	  som	  har	  behov,	  men	  vet	  övrigt	  folk	  vart	  de	  ska	  ta	  

vägen?	  
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Nej,	  det	  är	  inget	  som	  är	  bestämt	  på	  förhand,	  utan	  det	  tas	  ett	  beslut	  då	  det	  händer,	  vi	  har	  2st	  

beredskapsplaner,	  den	  vi	  använder	  främst	  är	  Dammhaveriplanen,	  vi	  vet	  att	  vi	  kan	  köra	  100	  

pers	  till	  det	  här	  stället	  och	  de	  kommer	  kunna	  sova	  i	  en	  säng,	  och	  kunna	  sova	  i	  den	  sängen	  i	  3	  

veckor	  om	  så	  behövs.	  Men	  jag	  kan	  inte	  svara	  generellt,	  det	  beror	  på	  hur	  röken	  ligger	  och	  så.	  

Men	  det	  finns	  en	  plan.	  

*Hur	  funkar	  det	  med	  vidare	  information,	  efter	  nån	  dag	  passerat,	  hur	  får	  folk	  reda	  på	  

information?	  

Det	  är	  som	  sagt	  via	  det	  lokala	  rådet,	  de	  krisinformatörsansvariga.	  Kontinuerlig	  information,	  

Kommunen	  är	  med	  i	  både	  Twitter	  och	  Facebook,	  just	  på	  grund	  av	  den	  anledningen,	  enda	  

egentliga	  anledningen	  att	  vi	  gick	  med,	  för	  att	  få	  en	  extra	  kanal.	  Däremot	  kan	  det	  vara	  svårt	  

att	  informera	  folk	  att	  kommunen	  faktiskt	  har	  dessa	  kanalerna.	  Vi	  använder	  det	  därför	  för	  att	  

informera	  mer	  allmänt,	  vad	  som	  händer,	  ska	  hända	  osv.	  Men	  kommunens	  hemsida	  kommer	  

tillhandahålla	  info.	  	  

(Jag	  föreslår	  eventuellt	  att	  jag	  kan	  ta	  kontakt	  med	  krisinfo	  ansvarige	  Marie	  Lindgren	  för	  

ytterligare	  frågor	  rörande	  samhällsinformationen)	  

	  

Kan	  du	  förklara	  mer	  om	  era	  scenarioanalyser?	  

Vi	  har	  haft	  en	  tabletop-‐övning,	  här	  är	  mina	  anteckningar	  (förklarar	  hur	  övningen	  gick	  till).	  

(Förklarar	  vidare	  om	  GiS,	  hur	  man	  efterfrågat	  en	  analys	  av	  samhällsviktiga	  verksamheter	  

inom	  50-‐100-‐200m	  radie	  vid	  branden	  på	  Max,	  det	  gjordes	  med	  ringar,	  för	  vindriktningen	  kan	  

ändras,	  skolor	  äldreboende	  osv.	  

Föreslår	  ringa	  SMHI,	  förklarar	  om	  när	  de	  hade	  en	  grävare	  som	  gick	  genom	  isen,	  Pireva	  gick	  i	  

stab,	  ringde	  SMHI	  och	  ville	  ha	  prognos	  om	  olja	  som	  kunde	  läcka	  från	  grävaren	  genom	  

vattnet,	  och	  fick	  svar	  från	  SMHI	  snabbt.)	  

Om	  fjärrvärmen	  från	  SKK	  skulle	  slås	  ut	  så	  har	  väl	  Piteå	  energi	  nån	  form	  av	  

backupgenerator,	  hur	  klarar	  man	  försörjningen	  vid	  en	  riktigt	  kall	  vinter	  period?	  
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Det	  är	  ju	  faktiskt	  något	  som	  jag	  har	  på	  mitt	  bord,	  säg	  att	  det	  är	  42-‐minus	  och	  all	  fjärrvärme	  

lägger	  ned,	  då	  blir	  det	  min	  fråga	  så	  att	  säga,	  fram	  till	  dess	  är	  det	  Piteå	  energi	  som	  äger	  

frågan,	  det	  ska	  de	  ha	  beredskap	  till.	  Men	  vi	  har	  ett	  verk,	  ett	  som	  står	  här	  uppe	  på	  backen	  

(industriområde	  i	  Piteå)	  och	  ett	  som	  står	  på	  Stenwalls,	  (?),	  och	  i	  Hortlax,	  men	  det	  räcker	  inte,	  

inte	  på	  lång	  väg	  om	  det	  är	  riktigt	  kallt.	  Men	  då	  är	  det	  återigen;	  ut	  med	  informationen,	  

individen	  själv	  måste	  ha	  en	  krishantering	  för	  detta.	  Kan	  du	  elda	  så	  gör	  det,	  kan	  du	  inte	  elda,	  

far	  till	  nån	  som	  kan.	  Men	  det	  är	  ut	  med	  information	  som	  gäller,	  ”så	  här	  ska	  du	  agera”.	  

	  

Finns	  det	  nåt	  ni	  känner	  där	  ni	  behöver	  förbereda	  er	  bättre,	  där	  de	  brister	  i	  beredskap?	  

Jag	  vet	  ju	  vilka	  beredskapsplaner	  jag	  behöver	  sätta	  mig	  ned	  och	  göra,	  men	  det	  handlar	  ju	  

mycket	  om	  hur	  jag	  prioriterar	  min	  tid.	  Sannolikheten	  för	  en	  extraordinär	  händelse	  i	  

kommunen	  är	  mycket	  mindre	  än	  olyckorna	  som	  vi	  har.	  Skadegörelse	  osv.	  Men	  ja,	  jag	  skulle	  

behöva	  göra	  fler	  beredskapsplaner,	  fjärrvärmeavbrott	  t.ex.	  Det	  jag	  gjort	  är	  kärnteknisk,	  

dammhaveri,	  oljeskydd	  håller	  jag	  på	  med	  och	  väpnat	  våld	  i	  skolmiljöer.	  Jag	  måste	  ju	  ha	  tag	  i	  

folk	  för	  att	  kunna	  nå	  ut	  med	  informationen,	  det	  är	  ju	  ingen	  idé	  att	  jag	  sitter	  på	  en	  massa	  

planer	  som	  ingen	  vet	  om,	  då	  är	  det	  bara	  en	  pappersprodukt.	  Och	  dessutom	  är	  det	  så	  att	  den	  

mesta	  av	  krishanteringen	  är	  ju	  att	  man	  har	  tänkt	  igenom	  frågorna,	  sen	  om	  det	  resulterar	  i	  

någonting,	  det	  är	  ju	  en	  sak,	  men	  du	  ska	  ha	  tänkt	  dem.	  Det	  jag	  skulle	  vilja	  se,	  det	  är	  ju	  det	  jag	  

kämpar	  på	  med,	  det	  är	  här	  att	  ”de”	  gör	  sina	  egna	  planer	  och	  förstår	  sitt	  eget	  ansvar,	  och	  det	  

gäller	  inte	  bara	  våra	  egna	  verksamheten	  och	  förvaltningar	  utan	  det	  gäller	  alla,	  banken	  är	  väl	  

insatt	  i	  det	  här,	  och	  jag	  kan	  säga	  generellt,	  stora	  företag	  de	  vet	  och	  kan,	  är	  väl	  införstådda	  i	  

det	  här,	  för	  ”händer	  det	  nånting	  som	  går	  riktigt	  åt	  fanders	  så	  kan	  det	  hända	  att	  vi	  får	  sitta	  

och	  skaka	  galler”	  och	  det	  VET	  det	  stora	  företagen,	  det	  är	  de	  SMÅ	  som	  inte	  har	  väl	  koll	  på	  

detta.	  

Finns	  det	  nåt	  mer	  som	  du	  kan	  tänka	  vara	  nyttigt	  för	  mig	  att	  tänka	  på	  när	  jag	  skriver	  mitt	  

arbete?	  

113	  13,	  vet	  du	  vad	  det	  är?	  Det	  är	  SOS	  nya	  infonummer,	  du	  kan	  ringa	  och	  GE	  och	  ringa	  och	  FÅ	  

info	  vid	  en	  stor	  händelse,	  vi	  kommer	  att	  arbeta	  kraftigt	  med	  den	  då	  det	  väl	  sätter	  igång,	  vår	  

egen	  växel	  i	  kommunen	  använder	  sig	  av	  den.	  De	  bli	  aktiva	  väldigt	  snabbt,	  de	  har	  avtalat	  med	  
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”Youcall”	  och	  vi	  har	  växel	  som	  jobbar	  med	  det	  och	  folk	  på	  beredskap	  (Youcall	  är	  ett	  

callcenter	  som	  funkar	  som	  växel	  åt	  företag	  t.ex.),	  113	  13	  blir	  då	  som	  sagt	  aktivt	  vid	  en	  stor	  

händelse	  och	  dit	  kan	  då	  kommunen	  ringa	  in	  med	  information	  (eller	  maila,	  faxa).	  Om	  det	  är	  

Piteå	  kommun	  som	  är	  berörd,	  så	  kommer	  signalerna	  hamna	  på	  113	  13	  istället	  för	  vår	  vanliga	  

växel.	  Och	  de	  kan	  då	  svara	  på	  frågor	  då	  och	  där.	  Där	  kan	  man	  alltså	  då	  ge	  information	  vid	  en	  

stor	  händelse,	  tillexempel	  vid	  en	  skogsbrand	  kan	  man	  ringa	  in	  och	  säga	  att	  ”det	  brinner	  även	  

här	  nu”.	  	  

Hur	  tror	  du	  en	  storbrand	  på	  yttre	  bränsle	  hos	  SKK	  skulle	  påverka	  samhället?	  

Värsta	  scenariot	  tänker	  vi	  då,	  mycket	  skulle	  ju	  påverka	  oss	  eftersom	  det	  ligger	  nära.	  Vi	  tar	  

det	  från	  början	  då	  så	  vi	  får	  kedjan,	  SoS	  alarm	  RTJ	  dras,	  då	  vi	  har	  samma	  TiB	  som	  

räddningschefen	  så	  får	  han	  samtidigt	  information,	  han/de	  har	  blivit	  övade	  att	  ringa	  

stabschefen	  så	  fort	  som	  möjligt,	  de	  vet	  ungefär	  när	  de	  ska	  göra	  det,	  hellre	  en	  gång	  för	  

mycket	  än	  en	  för	  lite.	  Då	  de	  har	  gjort	  det,	  då	  kan	  de	  släppa.	  DÅ	  är	  det	  kommunens	  ansvar,	  

stabschefens	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  resten	  händer,	  och	  det	  är	  han	  som	  ska	  besluta	  att	  gå	  upp	  i	  

stab	  eller	  inte,	  och	  det	  skulle	  han	  göra	  vid	  detta	  tillfälle.	  Då	  skulle	  han	  kalla	  till	  sig	  sin	  stab	  

och	  börja	  arbeta.	  ”Vi	  ska	  faktiskt	  snart	  ha	  en	  övning	  för	  just	  detta,	  för	  att	  se	  om	  han	  lyckas	  få	  

till	  sig	  den	  personal	  han	  behöver,	  en	  oförberedd	  övning”	  så	  de	  förstår	  att	  det	  inte	  bara	  är	  att	  

ringa	  in	  folk	  som	  vid	  en	  planerad	  situation.	  Sen	  får	  vi	  börja	  agera	  utifrån	  det	  som	  råder,	  ”ska	  

vi	  evakuera?	  –	  förmodligen”	  vilka	  ska	  vi	  evakuera,	  och	  de	  andra	  behöver	  information,	  och	  så	  

är	  vi	  alltid	  skyldiga	  att	  gå	  ut	  med	  information,	  så	  att	  de	  andra	  kan	  fatta	  rätt	  beslut.	  Så	  får	  vi	  

hjälpa	  till	  med	  det,	  försöka	  lösa	  situationen,	  sätta	  folk	  i	  de	  andra	  lokalerna.	  Det	  kommer	  

finnas	  (detta	  nu	  vid	  en	  utrymning	  till	  ny	  bostad)	  vaktmästare,	  städpersonal	  och	  mål	  mat,	  ska	  

vi	  ta	  emot	  10	  000	  Luleå-‐bor	  så	  kommer	  de	  förmodligen	  första	  dygnet	  få	  fil,	  men	  de	  kommer	  

att	  kunna	  få	  fil	  i	  tallriken	  inom	  6	  timmar,	  och	  efter	  24	  kommer	  de	  kunna	  få	  varma	  måltider.	  

Lokalerna	  är	  avsedda	  för	  att	  också	  kunna	  ta	  hand	  om	  funktionsnedsatta	  och	  djur.	  

Vi	  har	  ju	  Pite	  summergames	  (PSG)	  de	  hjälpte	  oss	  otroligt	  mycket	  när	  vi	  skulle	  göra	  våran	  

dammhaveri	  plan,	  för	  vi	  tar	  ju	  e	  mot	  10	  000	  varje	  sommar,	  under	  planerade	  former	  och	  de	  

sover	  ju	  på	  gympasals	  golv	  då,	  de	  är	  ju	  ungdomar.	  Och	  här	  har	  vi	  då	  en	  lista	  på	  

kontaktpersoner	  och	  resurser	  vi	  har	  	  
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(lista);	  ser	  ut	  ungf:	  Rådhuset:	  lokal	  typ:2,	  30	  platser,	  djur:	  nej,	  allergiboende:	  ja.	  Och	  liknande	  

för	  andra	  ställen,	  totalt	  antal	  från	  PSG	  boende:	  10721,	  med	  hemtjänst:	  1368	  med	  spec	  vad	  

som	  kan	  användas	  under	  vintern,	  sen	  följer	  lista	  på	  redskap,	  rullstolar,	  bärgningsbilar,	  

madrasser,	  sänglinnen	  som	  finns	  tillgängligt	  Lista	  över	  frivillig-‐organisationer,	  kontaktlistor.	  

Tycker	  du	  att	  SKK	  är	  väl	  förberedda?	  

Per	  är	  fantastiskt	  duktig,	  han	  brinner	  för	  det	  här	  och	  han	  tycker	  det	  är	  kul	  och	  är	  engagerad	  

och	  har	  säkrat	  upp	  kappa	  väldigt	  mycket.	  Det	  går	  inte	  att	  vara	  100%,	  det	  gör	  det	  inte,	  då	  

kommer	  det	  ett	  askmoln	  och	  ställer	  till	  det	  som	  vi	  aldrig	  hunnit	  att	  räkna	  med,	  men	  är	  man	  

aktiv,	  och	  har	  en	  grund	  att	  stå	  på	  så	  kan	  man	  lösa	  de	  flesta	  problemen,	  att	  du	  har	  

kontakterna	  klara,	  för	  händelsen	  som	  sådan	  kan	  variera	  kraftigt,	  men	  att	  du	  har	  de	  kontakter	  

du	  tänkas	  behöva,	  att	  ni	  träffats,	  skakat	  hand,	  tittat	  på	  människan,	  det	  är	  A	  &	  O	  egentligen.	  

	  

7.4	  Intervju:	  Piteå	  räddningstjänst	  

	  Intervju	  med	  Räddningsledare	  Torbjörn	  Johansson.	  16/4	  2014.	  

Brand	  har	  vi	  ju	  alltid	  sett	  som	  en	  risk	  på	  de	  här	  2	  större	  industrierna	  och	  det	  är	  returfiber,	  

kartong	  och	  förvaring	  som	  sådan,	  och	  det	  brinner	  ju	  faktiskt	  då	  och	  då	  utifrån	  att	  det	  blir	  

skräpigt,	  och	  man	  försöker	  städa	  upp	  och	  man	  städar	  på	  ett	  sånt	  sätt	  så	  det	  blir	  gnistor,	  och	  

är	  det	  en	  torr	  sommar	  och	  så,	  så	  kan	  det	  gå	  fort,	  att	  det	  blir	  glöd	  och	  så	  i	  nån	  av	  de	  här	  

ståltrådarna.	  Man	  tror	  ju	  att	  det	  kan	  vara	  det	  som	  hänt	  här	  nere	  på	  SCA.	  Och	  sen	  har	  vi	  ju	  

haft	  tillbud,	  under	  alla	  de	  år	  jag	  har	  varit	  här,	  jag	  började	  ju	  som	  brandman	  ’81	  och	  vi	  var	  ju	  

nere	  och	  tittade	  var	  brandgatorna	  skulle	  vara	  och	  var	  vi	  skulle	  ta	  vatten	  och	  så	  om	  det	  skulle	  

börja	  brinna	  i	  timmerupplag	  och	  på	  den	  tiden	  var	  det	  även	  ganska	  vanligt	  att	  man	  hade	  

okvistat	  också.	  Och	  var	  det	  då	  en	  varm	  sommar	  kunde	  det	  gå	  väldigt	  fort.	  Vi	  har	  ju	  inte	  haft	  

nåt	  större,	  men	  vi	  har	  haft	  nåt	  liknande	  SCA	  (2012)	  på	  Kappa	  också	  (15-‐20	  år	  sen~)	  så	  det	  är	  

ju	  nåt	  vi	  far	  och	  tittar	  på	  ofta.	  Kappa	  har	  ju	  ett	  bra	  brandvattensystem	  och	  sen	  vet	  jag	  inte	  

nu,	  eller	  om	  det	  är	  som	  tidigare,	  men	  där	  man	  har	  returfiber	  så	  har	  man	  även	  ett	  

sprinklersystem	  på	  fabriksväggen	  som	  vi	  kan	  fylla	  med	  vatten	  för	  att	  skydda	  byggnaden	  (på	  

pappersmaskinsidan),	  ett	  tomrörsystem	  som	  vi	  då	  kan	  köra	  med	  våra	  pumpar.	  Och	  sen	  

Kappa	  har	  ju	  viss	  utrustning	  också,	  de	  har	  motorspruta	  och	  en	  del	  slang,	  och	  ridåsprinkler	  
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vilket	  vi	  också	  har.	  Vad	  vi	  använder	  för	  släcksystem	  då;	  vi	  har	  ju	  CAFS	  här,	  men	  nåt	  annat	  än	  

CAFS	  och	  vatten	  använder	  vi	  inte.	  Men	  vi	  har	  frekventa	  studiebesök	  på	  bägge	  fabrikerna,	  och	  

ibland	  kikar	  vi	  på	  inomhus	  och	  kemikalier,	  och	  ibland	  utomhus.	  Ganska	  ofta	  åker	  vi	  på	  

automatlarm	  också,	  så	  de	  som	  åker	  får	  ju	  ganska	  god	  lokalkännedom.	  Vi	  har	  ju	  haft	  några	  

småbränder,	  inte	  i	  silosen	  direkt,	  men	  det	  har	  resulterat	  i	  att	  det	  rykt	  upp	  genom	  så	  att	  säga,	  

det	  har	  varit	  nere	  i	  intaget	  och	  krossen	  och	  så,	  så	  vi	  har	  haft	  åtminstone	  1	  brand.	  

Har	  ni	  nån	  koll	  på	  det	  här	  med	  silobränder,	  med	  inert	  gas-‐släckning?	  

Ja	  vi	  har	  haft	  Per,	  och	  han	  har	  varit	  och	  undersökt	  det	  ganska	  mycket,	  och	  vi	  har	  gått	  igenom	  

just	  det	  här	  med	  silos	  och	  hur	  vi	  ska	  tackla	  dem	  och	  så.	  Så	  det	  har	  vi	  gjort,	  och	  vi	  har	  ett	  

bildspel	  här	  om	  just	  silos.	  Men	  vi	  har	  inte	  haft	  nåt	  speciellt	  över	  åren.	  Men	  ruta	  1	  är	  väl	  att	  

försöka	  släcka	  en	  så	  liten	  brand	  som	  möjligt,	  och	  går	  inte	  det	  så	  försöka	  begränsa	  

konsekvenserna	  mot	  omgivningen.	  

Vad	  ser	  ni	  som	  största	  risken	  på	  området,	  rent	  brandmässigt?	  

Jag	  skulle	  tro,	  en	  torr	  varm	  sommar	  och	  man	  lagrar	  väldigt	  mycket.	  Timmer	  eller	  råvaran,	  om	  

man	  hanterar	  den	  på	  rätt	  sätt	  och	  den	  är	  kvistad	  ordentligt,	  så	  är	  det	  returfiber	  som	  är	  den	  

största	  risken.	  Sen	  kan	  det	  ju	  vara	  kanske	  besvärligare	  med	  fasta	  bränslepannan	  och	  det	  

bränsle	  de	  har	  där	  med	  transportsystem	  och	  förvaringssystem	  och	  sådär,	  det	  är	  lite	  enklare,	  

kanske,	  att	  tackla	  det	  som	  ligger	  öppet	  än	  inneslutet	  med	  släcksystemet,	  eller	  ifall	  det	  saknas	  

släcksystem	  på	  ställen.	  Men	  samtidigt	  så,	  en	  brand	  i	  en	  silos	  kan	  bli	  väldigt	  långvarig,	  en	  

brand	  i	  ett	  transportband	  mer	  begränsat	  men	  ett	  stort	  upplag	  som	  tar	  eld	  kan	  få	  väldiga	  

konsekvenser.	  

Känner	  ni	  att	  ni	  har	  ganska	  bra	  koll	  på	  hur	  ni	  ska	  förhålla	  er	  till	  olika	  sorters	  bränder?	  

Jo	  det	  gör	  vi	  nog,	  men	  det	  är	  ju	  inte	  alltid	  säkert	  att	  det	  kommer	  räcka	  till,	  det	  kan	  ju	  

innebära	  ligger	  efter	  hela	  tiden	  och	  inte	  hinner	  ta	  fast,	  blir	  det	  för	  stort	  så,	  då	  fixar	  vi	  det	  ju	  

inte,	  och	  även	  om	  vi	  begär	  hjälp	  kommer	  vi	  ändå	  inte	  fixa	  det.	  Så	  det	  blir	  ju	  att	  begränsa	  i	  

nån	  omfattning,	  och	  förmodligen	  så	  blir	  det	  väldigt	  stor	  brand	  som	  kan	  få	  konsekvenser	  

utifrån	  att	  det	  går	  upp	  mycket	  råvaror,	  till	  att	  det	  blir	  mycket..	  att	  fabriken	  kan	  ta	  skada,	  

renseriet,	  det	  kan	  ju	  även	  vara	  mot	  lagret	  eller	  pappersmaskinen.	  
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Blir	  det	  en	  storbrand	  här	  så	  lär	  vi	  nyttja	  alla	  Piteås	  resurser	  och	  alla	  som	  är	  lediga	  och	  sen	  har	  

vi	  allt	  från	  skellefte,	  Älvsbyn,	  Luleå,	  boden,	  man	  kan	  begära	  hjälp	  från	  många,	  man	  begränsar	  

ju	  inte	  till	  1	  styrka	  från	  Gammelstad	  utan	  man	  ber	  alla	  från	  Luleå	  komma.	  

*Tror	  du	  att	  deras	  (Kappas)	  brandvattenpostnät	  räcker,	  eller	  behöver	  man	  använda	  sig	  av	  

extra	  pumpar	  för	  att	  ta	  vatten	  från	  älven?	  

Ja	  blir	  det	  en	  väldigt	  stor	  upplagsbrand	  så	  räcker	  det	  nog	  inte	  till,	  men	  samtidigt	  så	  är	  det	  ju	  

omgivet	  av	  vatten,	  så	  att	  det	  finns	  ju	  färdigställda	  vattentag,	  även	  på	  vintern,	  och	  även	  vid	  

utloppet,	  nere	  vid	  renseriet	  (brandvak),	  sen	  går	  det	  ju	  att	  borra	  hål	  i	  isen.	  Sen	  kan	  man	  tänka	  

sig	  att	  en	  bra	  grej,	  om	  det	  skulle	  bli	  en	  stor	  upplagsbrand	  så	  kan	  man	  ju	  be	  Sundsvall	  och	  

SMC	  komma	  hit	  för	  de	  har	  ju	  gigantiska	  pumpar	  och	  150’s	  vattenledningar.	  Så	  det	  är	  ju	  bara	  

att	  tänka	  stort	  och	  begära	  all	  den	  hjälp	  man	  behöver,	  sen	  är	  det	  ju	  inte	  alltid	  de	  har	  tid	  att	  

komma.	  

Gjorde	  ni	  några	  större	  ändringar	  efter	  SCA	  branden?	  	  

Vi	  gjorde	  ju	  en	  utredning	  som	  sammanställdes	  av	  Marcus	  Sjölund(?)	  och	  sen	  var	  det	  inte	  så	  

mycket	  mer.	  Men	  en	  del	  var	  det	  här	  att	  nyttja	  varandras	  kunskaper	  &	  ha	  bra	  

kommunikation.	  Nyttja	  all	  tillgänglig	  personal	  från	  alla	  våra	  brandvärn.	  

Hur	  tror	  du	  att	  en	  stor	  brand	  i	  yttre	  bränslehantering	  skulle	  drabba	  samhället?	  

Ja,	  naturligtvis	  på	  vinden	  så	  kan	  ju	  det	  drabba	  samhället.	  Jyskbranden	  eller	  (camp	  for	  you)	  

branden	  påverkade	  ju	  kringliggande	  verksamheter	  och	  område.	  Alla	  nära	  boende	  kände	  ju	  av	  

det,	  men	  med	  konsekvenser	  och	  så,	  om	  de	  kände	  av	  det	  eller	  varit	  tvungen	  att	  sanera	  sin	  

bostad	  det	  vet	  jag	  inte,	  den	  röken	  kan	  ju	  vara	  lite	  mer	  besvärlig	  än	  pappers/trä	  –	  rök,	  när	  det	  

är	  mycket	  plaster	  och	  så.	  Men	  det	  närmaste	  bostadsområdet	  är	  ju	  Annelund,	  eller	  man	  kan	  

tänka	  sig	  att	  om	  vinden	  blåser	  mot	  bergsviken	  att	  det	  också	  kan	  påverka	  bergsviken.	  Men	  jag	  

kan	  inte	  tro	  att	  det	  skulle	  bli	  jättestora	  konsekvenser,	  mer	  än	  att	  vi	  kommer	  uppmana	  att	  

man	  stänger	  fönster.	  Samtidigt,	  den	  röken	  är	  ju	  mindre	  farlig	  än	  nån	  av	  de	  två	  andra	  vi	  

talade	  om,	  det	  är	  väl	  ungefär	  som	  att	  sitta	  runt	  elden	  vid	  Påsk.	  
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Då	  ska	  det	  ju	  till	  en	  ganska	  stor	  brand	  för	  att	  man	  skulle	  behöva	  utrymma	  stan?	  

Ja,	  nog	  är	  det	  möjligt,	  men	  jag	  har	  svårt	  att	  se	  att	  om	  det	  skulle	  begränsas	  till	  nåt	  av	  

upplagen	  eller	  silosen…	  men	  det	  e	  klart	  att	  om	  branden	  sprids	  in	  i	  fabriken	  där	  det	  finns	  

kemikalier	  och	  oljor	  &	  lut,	  då	  kan	  det	  ju	  bli	  besvärligt,	  om	  en	  svartlutcistern	  spricker	  och	  en	  

syracistern.	  Då	  kan	  vi	  nog	  börja	  tala	  om	  att	  utrymma	  om	  det	  sprider	  sig	  svavelväte	  över	  hela	  

stan.	  Om	  det	  sprider	  sig	  över	  E4:an	  så	  kan	  det	  ju	  bli	  tal	  om	  att	  stänga	  E4:an	  om	  det	  är	  för	  

dålig	  sikt.	  

Har	  ni	  några	  speciella	  insatsplaner	  för	  just	  Smurfit	  Kappa?	  

Nä,	  inte	  några	  direkta	  men	  vi	  har	  ju	  god	  lokalkännedom	  och	  vet	  var	  brandvatten	  finns	  och	  

angreppsvägar.	  Vi	  är	  ju	  där	  ofta	  både	  på	  automatlarm	  och	  studiebesök.	  Per	  är	  ju	  alert	  och	  

visar	  oss	  vad	  som	  finns	  och	  ändras.	  

Tycker	  ni	  att	  SKKs	  resurser	  är	  tillräckliga?	  

Ja,	  de	  planerar	  ju	  och	  har	  ett	  bra	  kunnande	  med	  Per,	  och	  de	  är	  ju	  2-‐3st,	  de	  har	  ju	  inga	  

insatsresurser	  det	  kan	  man	  inte	  säga,	  förutom	  en	  första	  insats	  och	  sen	  har	  de	  ju	  en	  del	  

materiell,	  men	  det	  viktigaste	  är	  ju	  att	  de	  kan	  stödja	  oss,	  så	  har	  vi	  ju	  de	  professionella	  

materiella	  resurserna.	  De	  är	  ju	  en	  2kap4	  anläggning,	  vi	  har	  7	  men	  vi	  vill	  det	  ska	  bli	  9	  men	  

länsstyrelsen	  har	  inte	  bestämt	  sig	  än.	  Men	  ingen	  av	  våra	  2kap4:or	  har	  ju	  räddningstjänster	  

som	  en	  del	  i	  2kap4	  är	  tanken,	  att	  man	  ska	  ställa	  det	  som	  krav	  men	  ingen	  har	  det,	  mer	  än	  

materiell,	  riskanalys	  och	  planering,	  den	  sidan	  som	  vi	  ställer	  krav	  på.	  Så	  de	  har	  ju	  inte	  

räddningstjänst	  egentligen.	  De	  är	  ju	  inte	  där	  dygnet	  runt	  heller,	  de	  jobbar	  kontorstid	  allihop.	  

Däremot	  är	  det	  bra	  när	  de	  gör	  riskarbete	  att	  de	  ställer	  iordning	  och	  ser	  till	  det,	  med	  

brandvakter	  osv.	  De	  är	  ju	  kunniga,	  och	  Per	  är	  både	  kunnig	  och	  väldigt	  intresserad.	  

Jag	  tror	  också	  att	  vi	  brukar	  ha,	  att	  om	  det	  går	  nåt	  utöver	  det	  vanliga,	  att	  före	  semestrar	  så	  

brukar	  de	  ju	  lagra	  upp	  råvaror,	  och	  är	  det	  något	  som	  man	  lagrat	  i	  större	  volymer	  så	  brukar	  vi	  

få	  lagringsplaner	  med	  brandgator	  och	  var	  utrustning	  finns,	  och	  ibland	  har	  man	  även	  

förberett,	  att	  man	  lägger	  ut	  slang/rör	  i	  förväg.	  Nån	  sommar	  det	  har	  varit	  exceptionella	  lager,	  

då	  man	  kanske	  haft	  nåt	  krångel	  med	  fabriken,	  och	  då	  blir	  det	  väldigt	  trångt.	  Flishögar	  kanske	  

inte	  skapar	  en	  jättevåldsam	  brand	  men	  de	  kan	  ju	  pågå	  väldigt	  länge	  och	  sprida	  mycket	  rök,	  

så	  spridningsrisken	  är	  mindre	  men	  det	  blir	  ju	  en	  olägenhet	  som	  pågår	  under	  en	  längre	  tid,	  
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det	  är	  samma	  med	  silos	  att	  det	  kan	  bli	  väldigt	  långvarigt.	  Medan	  ett	  öppet	  upplag	  det	  

brinner	  mer	  intensivt	  under	  en	  kortare	  tid	  och	  då	  kan	  det	  bli	  mer	  eller	  mindre	  stora	  

konsekvenser	  beroende	  på	  vad	  som	  finns	  runtomkring.	  
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7.5	  Piteå	  kommun:	  plan	  för	  hantering	  av	  extraordinära	  händelser	  
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