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1 Inledning 

1.1 Uppdragsbeskrivning 

PS Group har på uppdrag av Kalmar kommun upprättat en riskanalys för Luma Metalls 
påverkan mot ny detaljplan för Karlssons äng. Analysen är upprättad av civilingenjör i 
riskhantering/brandingenjör Lars Magnusson och kvalitetsgranskad av 
brandingenjör/kemist Ken Nessvi. 

1.2 Allmänt om riskhantering 

Risk definieras av Kaplan och Garrick (1981) som en triplett vilken besvarar frågorna:  

 Vad kan hända? 

 Hur sannolikt är det? 

 Om det inträffar, vad blir konsekvenserna? 

Riskhantering innebär att en anläggning/process granskas för att identifiera de risker 
som finns i hanteringen och en värdering av dessa göras. Med ledning av resultatet 
föreslås vid behov riskreducerande åtgärder.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att kunna lämna ett underlag för den fortsatta planprocessen i 
kommunen.  

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Riskanalysen innehåller en beskrivning av möjliga scenarier för sådana olyckor som 
skulle kunna medföra allvarliga skador på människor i det studerade 
detaljplaneområdet. Ingen hänsyn tas till skador på egendom, miljö eller personal 
inom industriområdet.  

I utredningen har ingen hänsyn tagits till avsiktlig skadegörelse (sabotage). 

Utförande av riskanalyser enligt detaljplaner i Kalmar kommun regleras i 
”Riskhanteringsmodell för nybyggnationer och etableringar i Kalmar kommun”, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Dnr 2006-102. Riskanalyser bör utföras genom att 
beräkna samhällsrisk och individrisk för det undersökta området. Denna analys är 
utförd i form av en grovriskanalys med kompletterande konsekvensberäkningar. Den 
inledande grovriskanalysen kan resultera i att risknivån för detaljplaneområdet är 
acceptabel. Alternativt kan den resultera i att en fördjupad riskanalys som redovisar 
samhällsrisk och individrisk bör utföras. 

1.5 Tillgängligt underlag 

 Detaljplan för Tehuset 1, 2 och Del av Berga 10:19, Karlssons äng, Kalmar 
kommun, 2016-06-15, reviderad 2016-10-26. 

 Riskbedömning Luma Metall – Hela verksamheten,  

 Riskanalys vätgassystem, 2007-11-30, Ferronova process support 
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2 Förutsättningar 

Här anges de förutsättningar som ligger till grund för utredningen.  

2.1 Områdesbeskrivning 

Luma Metall är beläget i ett industriområde i norra Kalmar. Det nya planområdet 
gränsar till detta industriområde samt befintliga bostadsområden. 

Avstånd mellan Luma metall och bostäder i planområdet är cirka 250 meter. Avstånd 
mellan gasolcistern på Luma metall och bostäder i planområdet är cirka 300 meter.  

 

 

Figur 1, Luma metall till vänster och planområdet till höger i figuren.  

 

2.2 Riskobjekt 

På Luma Metall sker bearbetning av volfram och molybdentråd. Det utförs även 
ytbehandling av volfram-, molybden-, rostfri-, koppar- och mässningstråd.  

Processteg utgörs av: 

- Dragning 
- Glödgning/oxidering 
- Betning/rening 
- Sträckning 
- Plätering 
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Dragning innebär att tråden passerar ett munstycke där flytande grafit läggs på tråden. 
Därefter passerar tråden en ugn (värms av el eller gasol). 

Glödgning innebär att tråden passerar genom gasolvärmd glödgningsugn, 
grafitmunstycke, gasolvärmd torkugn, grafitmunstycke, gasolvärmd torkugn och 
dragskiva. 

Betning/rening sker genom electro-polering med lut.  

Sträckning sker genom mekanisk sträckning  eller vätgassträckning.  

Plätering sker i princip på samma sätt som betning. Till detta används ett pläteringsbad 
med kaliumguldcyanid (15 g/l) och kaliumcyanid (8 g/liter).   

Byggnaden är försedd med automatiskt brand- och utrymningslarm. Larmet är 
vidarekopplat till SOS Alarm. Det finns även vätgaslarm i byggnaden. 

2.3 Skyddsobjekt 

I området för den nya detaljplanen ska finnas möjlighet till byggnation av bostäder och 
förskola. 

 

Figur 2, Detaljplaneområdet. 
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3 Identifiering av dimensionerande scenarier 

I detta avsnitt identifieras vilka risker som finns vid verksamheternas hantering av 
brandfarlig vara eller farliga kemikalier.  

3.1 Förekommande ämnen 

Ämnen som hanteras i verksamheten är lut, syra, brandfarliga gaser, cyanid, 
natriumnitrit, diesel och oljor. Mängder och hantering beskrivs nedan. 

3.2 Inledande riskbedömning avseende påverkan på skyddsobjekt 

 Lut (kaliumhydroxid) 3.2.1

Lut med koncentration 40 % förvaras i en container utomhus intill fasad. Behållarvolym 
är 1 m3 (IBC-behållare). Luten används i utspädd form i en behållare inomhus.  

Lut är en frätande vätska. Ämnet är ej brandfarligt. Vid kontakt med zink, aluminium 
och andra lättmetaller bildas vätgas som med luft kan ge explosiva blandningar. Vid 
brand kan hälsofarliga gaser bildas. 

Möjligt scenario är att det går hål på IBC-behållare i samband med transport av 
densamma. Då kan lut läcka ut på asfalten utomhus eller inuti byggnaden. Detta 
kommer endast leda till konsekvenser i verksamhetens direkta närområde i form av 
risk för frätskador. Personer inom det nya planområdet kommer inte att påverkas.  

Om den koncentrerade vätskan utsätts för brandpåverkan kan hälsoskadliga gaser 
spridas. Detta scenario beaktas i grovanalysen. 

  
 

Bild 3.1 Skåp för avfall (lut och cyanid) placerat 
utomhus.   

Bild 3.2 Skåp för lut placerat utomhus.   
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Bild 3.3 Behållare med utspädd lut i processen.  

 Syra 3.2.2

Endast små mängder syra förekommer i verksamheten (<20 liter). Denna hantering kan 
inte påverka personer inom planområdet.  

 

Bild 3.4 Skåp för avfall av syra. 

 Brandfarlig gas 3.2.3

Brandfarlig gas förekommer i form av gasol, acetylen och vätgas.  

Vätgas: Vätgasflaskor förvaras i en egen brandcell (minst EI 60) i byggnaden. Lokalen 
har endast ingång utifrån. Flaskorna är anslutna till ett gasledningssystem som leder 
gas till förbrukarna. Vägg mot det fria utgör tryckavlastning om en explosion skulle 
uppstå i rummet.  

Till anläggningen levereras ett nytt vätgaspaket (12 x 50 liter) ungefär varje vecka.  
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Bild 3.5 Vätgasförråd. 

Gasol: Gasolcistern är placerad inhägnat utomhus. Volym på cistern är 12 m3. 
Skyddsavstånd mellan cistern och intilliggande byggnader uppfyller gällande riktlinjer 
enligt SÄIFS 2000:4. Detta gäller även efter planerade byggnationer enligt ny detaljplan 
för Karlssons äng. Gasolen fylls på ungefär en gång per år.  

 

Bild 3.6 Gasolcistern. 

Acetylen: En flaska är placerad i ett plåtskåp intill fasad utanför byggnaden. Volym på 
flaskan är 200 liter. Gasledning leder in gasen till förbrukningsställen.  
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Bild 3.7 Skåp för acetylen utomhus.  

Riskerna med hanteringen av brandfarlig gas är att det sker ett utsläpp som antänds. 
Om gasflaskor utsätts för höga temperaturer finns risk för att flaskan exploderar.  

Gas som släpps ut under tryck och antänds direkt vid utsläppet bildar en så kallad 
jetflamma.  Om gasen inte antänds direkt kan den spridas med luften och blandas med 
luften. Om blandningen antänds uppstår kommer en flamfront att röra sig genom 
gasblandningen. Om en behållare med gasol utsätts för värmepåverkan utifrån så att 
en snabb tryckökning uppstår föreligger risk för en BLEVE (Boiling Liquid Expanding 
Vapor Explosion). Tryckökningen leder till att innehållet släpps ut snabbt och antänds 
med ett stort eldklot som följd. 

Sammanställning av möjliga scenarier: 

 Brand i byggnad påverkar gasflaska 
 

 Stort gasutsläpp som antänds (fördröjd antändning) 
 

 BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) 
 

 Jetflamma 

Hantering av brandfarliga gaser kan ge påverkan på skyddsobjektet. Sannolikhet och 
konsekvens för de scenarier som kan påverka skyddsobjektet beskrivs i kapitel 4.  
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 Kaliumcyanid 3.2.4

Cyanid finns i bad. Det är 20 liter i varje bad, totalt finns 5 sådana bad. Vätskan i baden 
utgörs av vatten med kaliumguldcyanid och cyanid. Mängd cyanid i vätskan är 5-8 
g/liter. Vätskan värms upp till 60 ˚C.  

I kemikalieskåp förvaras cyanid i fast form. Det är maximalt 1 kg. Förbrukad vätska 
utgör avfall och hälls i en IBC-behållare. Därmed kan det som mest finnas 1000 liter 
vätska i den med max 8 g cyanid per liter vätska. Därefter flyttas den ut till avfallsskåp 
utomhus. 

Utifrån information ovan är total mängd cyanid i byggnaden:  

8 g/l x 20 l x 5st + 1000 g + 1000 l x 8g/l = 9800 g = 10 kg cyanid. 

Detta är en mycket begränsad mängd och den största delen (90 %) finns i 
vattenlösning.  

Kaliumcyanid kan bilda cyanväte om det kommer i kontakt med syra. Detta kan ske vid 
felaktig hantering eller i samband med brand. Med hänsyn till omfattning och hur 
ämnet förekommer i verksamheten enligt redovisning ovan är sannolikhet för dessa 
scenarier mycket låg. Konsekvens av dessa scenarier beräknas i kapitel 5.  

 Övriga kemikalier 3.2.5

Natriumnitrit, diesel och oljor finns i små mängder och kan inte på verka planområdet.  
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4 Riskanalys 

I detta avsnitt görs en uppskattning av sannolikhet och konsekvens för de identifierade 
riskerna som kan påverka planområdet.   

Nedanstående kriterier för att uppskatta sannolikhet och konsekvens är hämtade från 
Kemikontorets publikation Riskhantering 3 (2001).   

4.1 H = Konsekvenser för människors liv och hälsa 

Konsekvensen för människors liv och hälsa bedöms i aktuell riskutredning, denna delas 
in i fem allvarlighetssteg enligt nedan.  

1. Små.  Övergående, lindriga obehag. 

2. Lindriga. Enstaka skadade, varaktiga obehag. 

3. Stora. Enstaka svårt skadade, svåra obehag. 

4. Mycket stora. Enstaka dödsfall, flera svårt skadade. 

5. Katastrofala.  Flera dödsfall, 10-tals svårt skadade. 

4.2 S = Sannolikhet 

Sannolikheten delas in i fem olika frekvenser enligt nedan. 

1. Liten sannolikhet.  Mindre än 1 gång per 1000 år 

2.  1 gång per 100-1000 år 

3. Sannolik.  1 gång per 10-100 år 

4.  1 gång per 1-10 år 

5. Mycket sannolik.  Mer än 1 gång per år 

4.3 Grovriskanalys 

Kombinationen sannolikhet och konsekvens sammanfattas i en riskmatris. 
Riskmatrisen tjänar som ett underlag när man ska värdera och hantera riskerna. 
Matrisen har olika fält markerade med olika färger, där grönt fält betyder ”låg risk”, 
gult område betecknar ”mellanrisk” och rött ”hög risk”. 

Riskanalysen redovisas i sin helhet i Bilaga 1. Riskmatrisen visas i figur 4.1 nedan.  
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Figur 4.1, Resultat grovriskanalys  
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5 Verifiering 
För att undersöka om förekommande hantering av kaliumcyanid kan innebära förhöjd 
risk för personer i detaljplaneområdet utförs en beräkning av hur stort riskområde som 
kan uppstå i samband med en olycka som innebär spridning av cyanväte. 

Om cyanid blandas med syra uppstår en reaktion som ger cyanväte. Gasen kan spridas 
med vinden och påverka omgivningen. 

Om reaktionen sker inomhus kommer spridningen att begränsas av byggnaden.  

Beräkningar utförs för ett teoretiskt värsta scenario. Om detta scenario visar att 
dödliga koncentrationer av cyanväte kan uppstå i planområdet så erfordras mer 
detaljerad analys för att beakta ett mer realistiskt scenario som tar hänsyn till hur 
hanteringen sker. Detta för att bedöma en verklig maximal mängd cyanväte som kan 
bildas vid en olycka. 

5.1 Förutsättningar 

Vid reaktion mellan saltsyra och kaliumhydroxid bildas kaliumklorid och vätecyanid. 

Reaktion HCl + KCN ger KCl + HCN. 

Molvikt HCN:  27,03 g/mol 

Molvikt Kaliumcyanid:  65,12 g/mol 

Utbyte av KCN blir cirka 0,4. D.v.s. 1 kg KCN ger ca 0,4 kg HCN. 

Vid en totalbrand i byggnaden kan all mängd cyanid teoretiskt reagera med syra.  Då 
antas att 10 kg kaliumcyanid reagerar och sprids ut med brandgaserna. Detta antas ske 
under en tidsperiod på 30 minuter. 4 kg HCN under 30 minuter ger källstyrka 0,0022 
kg/s. 

Om ämnena blandas utan att det är en brand som uppstår är den teoretiska mängden 
som kan reagera 1 kg kaliumcyanid. Det är den mängden som finns i fast koncentrerad 
form i kemikalieskåp. Då antas utsläppsförloppet blir snabbare. Det antas att det blir 
en kemisk reaktion och gasen sprids ut till omgivningen under 1 minut.   
Källstyrkan blir i det fallet 0,4 kg / 60 s = 0,0067 kg/s 

Spridningsberäkningar utförs för två väderförhållanden: 

- Normalt väder, stabilitetsklass D, vindhastighet 5 m/s 
- Stabilt väder, stabilitetsklass F, vindhastighet 2 m/s 

5.2 Gränsvärde 

IDLH-värde för cyanväte är 50 ppm. LCLO-värden varierar mellan 107 till 357 ppm. 
Koncentration 110 till 135 ppm kan vara dödlig om person utsätts för det i mer än 30 
minuter1. LCLO-värde är den lägsta koncentration av ett ämne i luft som har 
rapporterats orsaka dödsfall. 

                                                      

1 http://www.cdc.gov/niosh/idlh/74908.html 

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/74908.html


 

 

Riskanalys Luma Metall / Karlssons äng  2016-11-24 
Kalmar kommun   Sidan 15(22) 
/LM     

Det är således svårt att hitta information om LC50-värde vilket normalt används i 
samband med beräkning av samhälls- och individrisk i detaljplaneprocessen. I detta fall 
bedöms dock redovisade gränsvärden tillräckliga för att uppfylla analysens syfte. IDLH-
värdet används i denna riskanalys som riktlinje för att avgöra behov av mer detaljerad 
riskanalys för hanteringen av ämnet. 

5.3 Spridningsberäkning 

Nedan redovisas indata och resultat för de undersökta scenarierna. 
Scenario Spridning av cyanväte vid brand. Vind: 5 m/s. Stabilitetsklass D. 

Indata 

 

 

 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: HYDROGEN CYANIDE 
   CAS Number: 74-90-8                    Molecular Weight: 27.03 g/mol 
   AEGL-1 (60 min): 2 ppm   AEGL-2 (60 min): 7.1 ppm   AEGL-3 (60 min): 15 ppm 
   IDLH: 50 ppm       LEL: 56000 ppm      UEL: 400000 ppm 
   Ambient Boiling Point: 25.7° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.22 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 223,515 ppm or 22.4% 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 5 meters/second from e at 10 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 15° F                 Stability Class: D 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 
 SOURCE STRENGTH: 
   Direct Source: 0.0022 kilograms/sec    Source Height: 0 
   Release Duration: 30 minutes 
   Release Rate: 132 grams/min 
   Total Amount Released: 3.96 kilograms 

Resultat 

 

 THREAT ZONE:  
   Model Run: Gaussian 
   Red   : 25 meters --- (50 ppm = IDLH) 
   Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness 
      make dispersion predictions less reliable for short distances. 
   Orange: 66 meters --- (7.1 ppm = AEGL-2 [60 min]) 
   Yellow: 127 meters --- (2 ppm = AEGL-1 [60 min]) 

 

Kommentar På längre avstånd än 25 meter uppnås inte 50 ppm (IDLH). I verkligheten kommer spridningen i detta fall att ske 
med brandgaserna vilket gör att den termiska stigkraften gör att koncentrationen av cyanväte på marknivå 
kommer att vara lägre än vad som visas i simuleringen. Beräkningen tar inte heller hänsyn till 
förbränningsprocessen. 
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Scenario Spridning av cyanväte vid brand. Vind: 2 m/s. Stabilitetsklass F. 

Indata 

 

 

SITE DATA: 
   Location: ALAMEDA, CALIFORNIA 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.60 (unsheltered single storied) 
   Time: November 28, 2016  2200 hours PST (user specified) 
 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: HYDROGEN CYANIDE 
   CAS Number: 74-90-8                    Molecular Weight: 27.03 g/mol 
   AEGL-1 (60 min): 2 ppm   AEGL-2 (60 min): 7.1 ppm   AEGL-3 (60 min): 15 ppm 
   IDLH: 50 ppm       LEL: 56000 ppm      UEL: 400000 ppm 
   Ambient Boiling Point: 25.7° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.22 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 223,515 ppm or 22.4% 
 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 2 meters/second from e at 10 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 15° F                 Stability Class: F 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 
 
 SOURCE STRENGTH: 
   Direct Source: 0.0022 kilograms/sec    Source Height: 0 
   Release Duration: 30 minutes 
   Release Rate: 132 grams/min 
   Total Amount Released: 3.96 kilograms 
 

Resultat 

 

 THREAT ZONE:  
   Model Run: Gaussian 
   Red   : 122 meters --- (50 ppm = IDLH) 
   Orange: 335 meters --- (7.1 ppm = AEGL-2 [60 min]) 
   Yellow: 664 meters --- (2 ppm = AEGL-1 [60 min]) 

 
Kommentar På längre avstånd än 122 meter uppnås inte 50 ppm (IDLH). I verkligheten kommer spridningen i detta fall att 

ske med brandgaserna vilket gör att den termiska stigkraften gör att koncentrationen av cyanväte på marknivå 
kommer att vara lägre än vad som visas i simuleringen. Beräkningen tar inte heller hänsyn till 
förbränningsprocessen. 
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Scenario Spridning av cyanväte, ej brand. Vind: 5 m/s. Stabilitetsklass D. 

Indata 

 

 

CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: HYDROGEN CYANIDE 

   CAS Number: 74-90-8                    Molecular Weight: 27.03 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 2 ppm   AEGL-2 (60 min): 7.1 ppm   AEGL-3 (60 min): 15 ppm 

   IDLH: 50 ppm       LEL: 56000 ppm      UEL: 400000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 25.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.22 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 223,515 ppm or 22.4% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from e at 10 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 15° F                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 0.0067 kilograms/sec    Source Height: 0 

   Release Duration: 1 minute 

   Release Rate: 6.7 grams/sec 

   Total Amount Released: 402 grams 

Resultat 

 

   Red   : 43 meters --- (50 ppm = IDLH) 

   Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness 

      make dispersion predictions less reliable for short distances. 

   Orange: 117 meters --- (7.1 ppm = AEGL-2 [60 min]) 

   Yellow: 229 meters --- (2 ppm = AEGL-1 [60 min]) 

 

Kommentar På längre avstånd än 43 meter uppnås inte 50 ppm (IDLH). 
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Scenario Spridning av cyanväte, ej brand. Vind: 2 m/s. Stabilitetsklass F. 

Indata 

 

 

CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: HYDROGEN CYANIDE 

   CAS Number: 74-90-8                    Molecular Weight: 27.03 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 2 ppm   AEGL-2 (60 min): 7.1 ppm   AEGL-3 (60 min): 15 ppm 

   IDLH: 50 ppm       LEL: 56000 ppm      UEL: 400000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 25.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.22 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 223,515 ppm or 22.4% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 2 meters/second from e at 10 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 15° F                 Stability Class: F 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 0.0067 kilograms/sec    Source Height: 0 

   Release Duration: 1 minute 

   Release Rate: 6.7 grams/sec 

   Total Amount Released: 402 grams 

Resultat 

 

   THREAT ZONE:  

   Red   : 194 meters --- (50 ppm = IDLH) 

   Orange: 408 meters --- (7.1 ppm = AEGL-2 [60 min]) 

   Yellow: 649 meters --- (2 ppm = AEGL-1 [60 min]) 

 

Kommentar På längre avstånd än 194 meter uppnås inte 50 ppm (IDLH). 
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Figur 5.1, Illustration av spridning vid det värsta scenariot, spridning av cyanväte, vindhastighet 2 m/s. 
Vindriktning mot planområdet.  Rött område visar avstånd till koncentrationen 50 ppm (IDLH). 

Figur 5.1 illustrerar att det studerade gränsvärdet för cyanid inte når fram till 
planområdet.  
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6 Värdering av risk, osäkerheter och bedömning av 
åtgärdsbehov 

6.1 Värdering av aktuella skadehändelser 

De scenarier som är placerade i röd eller gul del av riskmatrisen behöver åtgärdas eller 
bedömas noggrannare. Inga scenarier är placerade i den röda delen av riskmatrisen.  

Scenarier i den gula delen av riskmatrisen kan behöva åtgärdas eller utredas 
noggrannare. Behov av åtgärd är dock lägre än scenarier i det röda området.  

Risker i grönt område kan anses vara små.   

Samtliga risker är inom grönt område. Anledning till detta är att vissa av de farliga 
ämnena hanteras i mycket begränsad omfattning. De ämnen som hanteras i större 
mängder hanteras separat i utrymmen som är utomhus eller brandtekniskt avskilt från 
annan verksamhet. Därmed innebär verksamheten begränsad påverkan för personer 
inom nytt detaljlaneområde. 

6.2 Osäkerheter 

I en riskanalys finns alltid osäkerheter. Osäkerheter byggs in i analysen till följd av 
exempelvis antaganden vid modelleringar, val av representativt frekvensmaterial, 
utförda bedömningar och antaganden m.m. För att möjliggöra beslutsfattande med 
riskanalysen som underlag är det därför viktigt att belysa vilka osäkerheter som finns 
och hur de kan påverka resultatet. Vid behov utförs känslighetsanalyser. 

I en grovanalys av detta slag är detaljnivån på bedömningar av sannolikhet och 
konsekvens av olika riskscenarier relativt låg. Bedömningar utförs grovt för att klargöra 
om risken kan anses acceptabel eller om ytterligare detaljerad analys erfordras. 
Bedömningarna utförs på den ”säkra sidan” för att inte underskatta riskerna. Om 
riskerna kan anses vara låga även vid en bedömning på den säkra sidan erfordras ingen 
mer detaljerad utredning av osäkerheter. 
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7 Slutsats 

Förekommande hantering av farliga ämnen på Luma Metall innebär inte risk för 
dödsfall för personer inom detaljplaneområdet. De riskscenarier som kan inträffa ger 
därför inget bidrag till samhällsrisk och individrisk i området. Därmed erfordras ej 
någon ytterligare analys för att redovisa samhällsrisk och individrisk för området, även 
om det normalt görs i detaljplaneärenden. 

Spridningsberäkningarna indikerar att spridning av giftigt cyanväte kan ske mot 
planområdet. Det rör sig om koncentrationer som kan innebära fara för personers 
hälsa. Detta innebär att en olycka på Luma Metall kan innebära att personer inom 
planområdet och övriga intilliggande bostadsområden kan behöva uppmanas hålla sig 
inomhus för att inte utsättas för farliga koncentrationer av cyanväte i samband med en 
olycka. Det är dock viktigt att beakta att beräkningarna är gjorda med mycket 
konservativa antaganden. För att få en realistisk bild av risker med spridning av farliga 
ämnen från Luma metall bör en mer detaljerad analys göras av hur stora mängder 
cyanväte som kan bildas vid en olycka och hur långt spridning av farliga 
koncentrationer kan ske. Detta bör beaktas i samband med insatsplanering för 
anläggningen.  

Med bakgrund av utförd riskanalys kan det konstateras att det inte erfordras några 
åtgärder eller begränsningar i förhållande till den föreslagna detaljplanen.  

  



 

 

Riskanalys Luma Metall / Karlssons äng  2016-11-24 
Kalmar kommun   Sidan 22(22) 
/LM     

8 Referenser 

Kaplan, S. & Garrick, J. (1981), On the Quantitative Definition of Risk, Risk Analysis, Vol. 
1, Nr. 1, ss 11-27. 

Riskantering 3 – Tekniska riskanalysmetoder, Kemikontoret, 2001 

Värdering av risk, SRV, 2002 

IPS 2001 

Gashandbok, AGA, 1982 

 



Bilaga nr: 1

Företag: Luma Metall
Kontaktperson:

Uppdragsansvarig: Lars Magnusson
Uppdragsnummer:

Handläggare: Lars Magnusson
Initialer: LM
Kvalitetsgranskare: Ken Nessvi

Analysledare: Lars Magnusson
Analysdatum: 2016-11-22

Datum: 2016-11-22
Revideringsdatum:

Ny detaljplan Karlssons äng

Process Safety Group Sweden AB
Box 835
245 18 Staffanstorp 1(6)

Org.Nr: 556858-7512
Tfn 040-471880

www.psgroup.se



Företag: Luma metall Markera en rad för att använda knapparna
Kontaktperson:

Projektnamn: Ny detaljplan Karlssons äng A. Brandfarlig gas
Bilaga nr: 1 B. Brand

C. Cyanid 
Uppdragsansvarig: Lars Magnusson D.
Uppdragsnummer: E.

F.
Handläggare: Lars Magnusson G.
Initialer: LM H.
Kvalitetsgranskare: Ken Nessvi I.

J.
Analysledare: Lars Magnusson K.
Analysdatum: 2016-11-22 L.

M.
N.
O.
P.

Datum: 2016-11-22 Q.
Revideringsdatum: R.

S.
T.

Sannolikhet
1.

2.

3.

4.

5.

Konsekvenser - Hälsa
1.

2.

3.

4.

5.

Övergående, lindriga obehag.

Enstaka skada, varaktiga obehag.

Enstaka svårt skadade, svåra obehag.

Enstaka dödsfall, flera svårt skadade.

< 1 gång per 1000 år

1 gång per 100-1000 år

1 gång per 10-100 år

> 1 gång per 1-10 år

> 1 gång per år

Flera dödsfall, 10-tals svårt skadade.

Sannolikhetstexter

Lägg till rad ovanför Ta bort rad

Konsekvenstexter

EnheterEnheter

Visa färgmarkeringar i enhetsbladen

Röd

Orange

Gul

Grön

till

till

till

till

FärgerFärgintervall

Visa kolumnerna "Avsvarig/Tid" och "Uppföljning"

Avbrottstid

Ekonomi

Miljö

Hälsa

KonsekvensKonsekvens

Visa riskvärdering efter åtgärder

5 x 5

4 x 4

TypStorlek

What-if

Grovrisk

TypAnalys

Gruppruta 32Dokumentstatus

Gruppruta 32Information



Analysledare: Lars Magnusson
Analysdatum: 2016-11-22

Nr. Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvenser Kommentarer / Vidtagna åtgärder S H Rekommenderade åtgärder S H Ansvarig / Tid Uppföljning
A1 Stort gasolutsläpp 

utomhus som 
antänds (fördröjd 
antändning)

Fel på 
anslutningsrör/ 
slang. Utsläpp vid 
fyllning av cistern.

Personer inom 
antänt gasolmoln 
kan utsättas för hög 
strålningsnivå. 

Hantering , besiktning m.m. sker enligt 
gällande regler för hantering av brandfarlig 
gas. Avstånd mellan gasolcistern och 
utomstående personer (bostäder, handel etc.) 
är cirka 300 meter.  Detta minskar risk för 
påverkan vid utsläpp.

1 3

A2 BLEVE Brandpåverkan från 
en brand i 
intilliggande 
byggnad. 

Explosion med ett 
stort eldklot som 
orsakar hög 
värmestrålning mot 
omgivningen. 

Gasolcistern är placerad så att risk för 
brandpåverkan är mycket låg. 

1 3

A3 Jetflamma Fel på rör, ventil, 
slangbrott vid 
fyllning av cistern.

Hög värmestrålning 
mot personer i 
omgivningen. 
Personer utanför 
industriområdet 
bedöms dock ej 
påverkas. 

Jetflamman kommer inte att påverka personer 
inom planområdet.

1 3

A4 Brand i byggnad. 
Gasflaskor kan 
utsättas för höga 
temperaturer vilket 
kan ge explosion. 

Elfel, heta arbeten, 
anlagd brand etc. 

Stort riskområde 
kommer att spärras 
av av 
räddningstjänst för 
att undvika skador 
om gasflaska 
exploderar. 

Acetylen förvaras i stålskåp utomhus. 
Vätgasflaskor förvaras i egen brandcell (minst 
EI 60) med dörr direkt till det fria. Detta 
minimerar risk för värmepåverkan vid brand. 
Byggnad är försedd med brandlarm 
vidarekopplat till SOS Alarm. Därmed finns 
goda förutsättningar för en snabb 
räddningstjänstinsats. 

1 3
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Analysledare: Lars Magnusson
Analysdatum: 2016-11-22

Nr. Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvenser Kommentarer / Vidtagna åtgärder S H Rekommenderade åtgärder S H Ansvarig / Tid Uppföljning
B1 Brand uppstår i 

byggnaden. Cyanid 
ingår i branden. 

Elfel, heta arbeten. Omgivningspåverka
n i form av 
värmestrålning, 
brandgassprinding 
och utsläpp av 
släckvatten.

Det finns en mycket begränsad mängd cyanid i 
byggnaden (10 kg).  Brandlarm finns vilket 
möjliggör en snabb räddningstjänstinsats. 

1 3

B2 Brand uppstår i 
branden. 
Kaliuhydroxid 
utsätts för 
värmepåverkan.

Elfel, heta arbeten. Omgivningspåverka
n i form av 
värmestrålning, 
brandgassprinding 
och utsläpp av 
släckvatten.

Kaliumhydroxid förvaras i koncentrerad form  i 
container utomhus. I bygganden är den 
utspädd. Detta gör att det är mycket liten 
sannolikhet att kaliumhydroxiden kommer att 
påverkas vid en brand i byggnaden. Brandlarm 
finns vilket möjliggör en snabb 
räddningstjänstinsats. 

1 3

B3
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Nr. Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvenser Kommentarer / Vidtagna åtgärder S H Rekommenderade åtgärder S H Ansvarig / Tid Uppföljning
C1 Kaliumcyanid 

blandas med syra. 
Cyanväte bildas och 
sprids till 
omgivningen.

Felaktig hantering av 
kemikalier.

Giftig gas sprids 
mot omgivningen. 

Hanteringsinstruktioner. Verifiering av 
spridning av cyanväte är utförd. Denna visar att 
spridning av dödliga koncentrationer ej sker till 
det studerade skyddsobjektet (planområdet).

1 3

C2

            Riskvärdering

Luma metall
C. Cyanid 

Process Safety Group Sweden AB 5(6)

Ny detaljplan Karlssons äng
Rapportdatum: 2016-11-22

Revisionsdatum: 



1 2 3 4 5
> 1 gång per år

5

> 1 gång per 1-10 
år

4

1 gång per 10-100 
år

3

1 gång per 100-
1000 år

2

< 1 gång per 1000 
år

1
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

B1 B2 C1 

Konsekvens

Övergående, 
lindriga obehag.

Enstaka skada, 
varaktiga obehag.

Enstaka svårt 
skadade, svåra 
obehag.

Enstaka dödsfall, 
flera svårt 
skadade.

Flera dödsfall, 10-
tals svårt 
skadade.

Hälsa
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