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1 Inledning 
Bricon AB har på uppdrag av Åmsele Industrihus AB upprättat denna riskutredning i 

samband med uppförande av en ny drivmedelsanläggning inom fastigheterna Åmsele 

2:79 och Åmsele 2:80. 

1.1 Syfte 

Syftet är att utreda riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som 

kan uppkomma genom brand eller explosion av hanteringen av brandfarlig vara enligt 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 7§.  

Särskild vikt kommer att läggas vid skyddsavstånd till närliggande byggnad då detta är 

kortare än angivet tabellvärde i SÄIFS 2000:2.  

1.2 Revideringar 

Versionshistorik för dokumentet redovisas nedan: 

Version Datum Omfattning Handläggare Kvalitetsgranskare 

0 170113 Första version Marie Thelberg Katarina Lindgren 

Vid revideringar markeras ändringar med kantlinje i dokumentet.  

1.3 Metod 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en handboken 

”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” /1/. I denna anges att 

riskutredningen kan förenklas för anläggningar som utformas i enlighet med handboken. 

Planeringen av anläggningen har skett utifrån det som finns angivet i handboken vilket 

gör att risker och skyddssystem endast beskrivs övergripande. Däremot är 

skyddsavstånden som anges i handboken baserade på cisterner i mark vilket gör att 

skyddsavstånd i SÄIFS 2000:2 /2/ behöver beaktas. Då det skyddsavstånd som anges 

från cistern (klass 1 mer än 3 m3) till A-byggnad inte uppfylls kommer särskilt fokus att 

läggas på beskrivning av denna risk.  

Strålningsberäkningar har genomförts för att visa vilka strålningsnivåer som kan vara 

aktuellt för denna specifika anläggning. Utifrån dessa beräknade strålningsnivåer 

kommer kvalitativa resonemang att föras avseende riskerna inom anläggningen. 

Strålningsberäkningar utförs enligt ekvationer som redovisas i handboken ”Metoder för 

bedömning av risker” utgiven av FOA (Försvarets forskningsanstalt) /3/. 
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1.4 Avgränsningar 

Andra typer av risker kan påverka den aktuella byggnaden (skyddsobjektet), exempelvis 

en olycka med farligt gods som passerar på väg 363. Detta beaktas inte i denna 

riskutredning då det inte är kopplat till drivmedelsanläggningen.  

Om anläggningen endast hade nyttjats för dieselhantering hade skyddsavstånden i 

gällande föreskrifter uppfyllts. Därför ligger fokus i riskutredningen på skyddsavstånd 

från bensincistern till närliggande byggnad. 

2 Anläggningsbeskrivning 
I direkt anslutning till väg 363 i Åmsele finns idag en butik med brännbar fasad och 

glaspartier mot vägen. På motsatt sida om vägen planeras nu en drivmedelsanläggning. 

Drivmedelsanläggningen kommer att utgöras av en containerstation, en oljeavskiljare och 

pumpstation/mätarskåp som placeras en bit från själva containern. Plåtcontainern 

innehåller två cisterner om vardera 10 m3, den ena innehållande bensin och den andra 

diesel. Påfyllning av cisterner sker i direkt anslutning till containern och avluftningen är 

placerad på containerns tak. De två cisternerna är separat invallade. Situationsplan finn i 

bilaga 1. 

Inom området lutar den omgivande marken mot älven (ej mot väg 363 och den 

närliggande byggnaden). Spillplattor finns vid lossningsplats och i anslutning till 

mätarskåpen. Dessa är försedda med lågpunkt och anslutning till oljeavskiljare. 

I anslutning till cisternerna finns ingen elektrisk utrustning, eventuell klassning av 

elektrisk utrustning är därför bara aktuell i anslutning till mätarskåp. Detta kommer att 

redovisas i ett explosionsskyddsdokument.  

I nedanstående tabell listas de avstånd som är aktuella inom anläggningen: 

Avstånd mellan olika delar i anläggningen samt till skyddsobjekt 

Närliggande byggnad till cistern 40 meter 

Närliggande byggnad till mätarskåp 24 meter 

Drivmedelsanläggning till trafikerad väg 11 meter 
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2.1 Hanterade produkter 

Inom anläggningen hanteras bensin, diesel och Ad-Blue (klassas ej som brandfarlig vara). 

Både bensin och diesel omfattas därför av kraven enligt lag om brandfarliga och explosiva 

varor (LBE) och tillhörande föreskrifter. Nedan följer karaktäristiska egenskaper för de 

två brandfarliga produkterna:  

Egenskap Bensin Diesel 

Flampunkt -40 >60 

Termisk tändpunkt >250 >225 

Brännbarhetsområde 1-8 % - 

Relativ densitet 0,8 0,8 

Utifrån flampunkterna är det dock endast bensin som ger upphov till den typen av 

explosiv atmosfär som medför krav på explosionsskyddsdokumentation.  

3 Utformning av anläggning i förhållande till 

aktuell lagstiftning 
Skyddsavstånd 

I grunden regleras kraven för hantering av brandfarlig vätska i föreskriften SÄIFS 

2000:2. I denna anges skyddsavstånd från cisterner ovan mark (för klass 1-vätska) till  

A-byggnad till 50 meter. Värt att notera är dock att detta skyddsavstånd gäller från 3 m3 

upp till hur stora cisterner som helst. Skyddsavståndet bedöms därför vara väl tilltaget för 

mindre cisterner. Utifrån detta bedöms möjlighet finnas att visa att strålningsnivåerna 

inte blir kritiska för det aktuella fallet, se vidare avsnitt 5. 

I bensinstationshandboken finns rekommenderade avstånd angivna. Dessa är däremot 

baserade på att cisternerna är förlagda i mark. Då anges att avståndet mellan cistern och 

A-byggnad är 40 meter. Detta är samma skyddsavstånd som är aktuellt på denna 

anläggning. Detta kan vara rimligt då de mest sannolika händelserna inte är direkt 

kopplade till om cisternen är placerade ovan eller under mark. Alla övriga avstånd som 

anges i bensinstationshandboken (vilka inte är kopplade till cisternens placering) uppfylls 

inom anläggningen.  

Cisterner ovan mark ska även placeras så att en brand i närliggande byggnader inte 

medför att cisternen exploderar. Avståndet på 40 meter till närliggande byggnad bedöms 

medföra ett tillräckligt stort avstånd för att den risken ska anses vara beaktad.  
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Invallning 

Invallning nyttjas för att begränsa ett utsläpp och för att på ett enklare sätt kunna ta hand 

om ett spill. Enligt SÄIFS 2000:2 ska hela bensincisternen invallas och invallningen ska 

rymma hela cisternens volym. För diesel finns däremot inget krav på invallning.  

Båda cisternerna på den aktuella anläggningen kommer enligt leverantören att invallas 

separat. Invallningen är placerad invändigt i containern.  

Även en överspolning av cistern ska kunna tas omhand (utflöde via avluftningsledning). 

Då cisternerna är invallade invändigt containern kommer invallningen inte att kunna 

omhänderta ett sådant spill. Lösning på detta ska hanteras i samarbete med leverantör.  

 

Spilltråg/väderskydd 

Lossningsplatsen ska vara försedd med ett spilltråg för att kunna begränsa spridningen av 

ett eventuellt spill. Spilltråget ska rymma 150 liter.  

På den aktuella anläggningen placeras påfyllningsförskruvningarna i ett ”skåp” som 

rymmer 170 liter vilket då kommer att fungera som ett spilltråg med väderskydd.  

 

Spillplattor 

Hårdgjorda spillplattor kommer att anordnas inom anläggningen. Vid lossningsplatsen 

kommer spillplattorna ha måtten 16 gånger 4 meter vilket motsvarar måttet för lossning 

med tankbil och släp som anges i bensinstationshandboken.  

På båda sidor om mätarskåpet anordnas kvadratiska spillplattor med sidan 2,3 meter. 

Om detta uppfyller kravet på slanglängden plus en meter är i dagsläget oklart och måste 

stämmas av vid slutlig utformning av anläggningen.  

 

Påkörningsskydd/åtkomstskydd 

Containern är försedd med påkörningsskydd i enlighet med bensinstationshandboken.  

 

Åtkomstskydd 

Containern förses med lås för att säkerställa att ingen obehörig får tillträde till 

cisternerna.  

 

Nödstopp 

Nödstopp kommer att placeras på containern. Detta medför att det ska finnas skyltning 

på pumpön som tydligt anger placeringen. Nödstoppet ska stoppa samtliga pumpar 

genom att bryta matarström i elcentralen.  
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Kontroll av cisterner 

Installationskontroll och återkommande kontroller förutsätts genomförs enligt gällande 

lagkrav. 

 

Jordning / potentialutjämning  

Förutsätts i detta skede genomföras enligt rådande branschstandard (SPBI eller liknande) 

och ombesörjs av leverantören.  

 

Flamskydd 

Flamskydd krävs om cisternen ”riskerar att förlora sin täthet om ångor i den antänds”. 

Denna bedömning görs av leverantören av anläggningen då de har bäst kännedom om 

den tekniska utformningen.  

4 Identifiering av risker 
På den aktuella anläggningen hanteras bensin och diesel. Dessa är klassade som 

brandfarliga vätskor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor /4/ och kan ge 

upphov till brandscenarier som ger en snabbare utveckling och en högre intensitet än vid 

brand i byggnad. 

Risken för brand och explosion ökar vid all hantering av bensin eller annan brandfarlig 

vara. Vid drivmedelsanläggningen sker detta i samband med tankning av fordon, vid 

lossning till cisterner och vid transport av varor med tankbil till och från stationen.  

I och med att cisternerna är placerade ovan mark krävs att bränslet pumpas in i 

cisternerna vid lossning. Detta gör att risken för överspolning och uppbyggnad av statisk 

elektricitet är högre än för cisterner förlagda i mark. Tankbilens motor skulle då kunna 

utgöra tändkälla om avluftningen mynnar i direkt närhet av lossningsplatsen. 

Sannolikheten för att brand och explosioner ska inträffa är relativt låg då det krävs att ett 

utsläpp sker samtidigt som det finns en närliggande tändkälla med tillräcklig effektivitet 

för att kunna antända utsläppet. Det är ganska vanligt att ett mindre utsläpp sker på en 

drivmedelsanläggning, däremot skulle antändning av ett sådant litet utsläpp inte påverka 

säkerheten på anläggningen mer än mindre anläggnings- eller personskada (på den 

person som befinner sig i direkt närhet av utsläppet). Det är mer sällsynt med ett större 

utsläpp av brandfarlig vara och antändning sker nästan aldrig. Teknisk utformning av 

anläggningen i kombination med explosionsskyddsdokumentation för anläggningen 

syftar även till att undvika tändkällor i anslutning till troliga utsläppskällor.  
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Explosion i cistern bedöms i det närmaste osannolik då det krävs att explosiv blandning 

uppstår i ett slutet utrymme innehållande en tändkälla. Området invändigt i cisternen 

kommer vid de allra flesta tillfällen att vara överkarborerad vilket gör att explosiv 

blandning inte bedöms uppstå. Eventuella tändkällor invändigt i cisternen eller i direkt 

närhet till möjliga utsläppskällor kommer även att vara godkända för placering i explosiv 

miljö.  

Om en brand trots allt skulle uppstå kan konsekvenserna av denna händelse bli relativt 

omfattande. Den värmestrålning som alstras vid en brand kan leda till att personer i 

omgivningen skadas allvarligt eller till och med omkommer. Om den närliggande 

byggnaden påverkas av värmestrålning kan det leda till ökad brandspridning. 

Värmestrålning från en brand på anläggningen mot närliggande byggnad kommer att 

analyseras vidare i avsnitt 5. Med hänsyn till att det bara är placeringen av cisternerna 

ovan mark som avviker från föreskrifter och handbok så kommer 

strålningsberäkningarna att fokusera på det scenario där cisternerna av någon anledning 

fattar eld.   

5 Strålningsberäkning 
Beräkningarna görs enligt handboken ”Metoder för bedömning av risker” utgiven av 

Försvarets forskningsanstalt. Syftet med beräkningarna är att visa vilken strålningsnivå 

som kan förväntas uppkomma i anslutning till den närliggande byggnaden. Strålning mot 

närliggande byggnad ska understiga 15 kW/m2 för att säkerställa att träfasaden inte 

antänds. Den fastighet som drivmedelsanläggningen planeras på är belägen på motsatt 

sida vägen som byns butik. Drivmedelsanläggningen har påfyllnadsrör till stationens 

bensincistern ca 40 meter från den närliggande fasaden.  

På ett helt jämnt underlag kommer en pöl teoretiskt att ha en homogent radiell 

utbredning vilket resulterar i en cirkulär pöl, vilket ger en cirkulär flamma approximerad 

till en jämn cylinder. De aktuella förhållandena innebär att ett utsläpp ansamlas inom 

invallningarna (inom containern) eller rinner bort från närliggande byggnad. Beräkning 

med en cirkulär pöl bedöms därför vara rättvisande eller konservativ.  

För att förenkla beräkningen har cisternerna förutsatts ligga mittemot den närliggande 

fasaden.  

Containerns mått är 6 gånger 2,5 meter. En ekvivalent diameter kan beräknas om 

förhållandet mellan sidorna är 1:2. Detta stämmer inte helt i detta fall och för att vara 

konservativ nyttjas därför invallningens längsta sida som diameter.  
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Flamhöjden beräknas enligt nedanstående formel:  

ℎ� = �� ∗ 42 	 
´
�����

�,��
= 6 ∗ 42 � 0,048

1,29√9,81 ∗ 6�
�,�� = 9,8	����  

 
Där hf = flamhöjden, dp = pölens diameter, b´= förbränningshastighet per ytenhet. Förhållandet 
mellan flamhöjd och diametern räknas enligt:  

ℎ��� = 	9,86 = 1,6 

Strålning per ytenhet beräknas enligt nedanstående formel:  

! = 0,35 ∙ 	
´ ∙ ℎ%1 + 4ℎ�/�� = 0,35 ∙ 0,048 ∙ 46 ∙ 10�
1 + 4 ∙ 1,6 = 104	()/�* 

Strålningen som träffar en yta är beroende av strålningen som avges från branden, flammans 

emissivitet samt synfaktorn enligt följande formel: 

+,�-..-,��	/� å.,1,�	�2�	�-/-�	3´´ = 4567 ∙ 8 ∙ !	 
där P=emitterad strålning, 4567=synfaktor och τ=emissivitet.  

Flamman approximeras med en plan rektangulär yta. Synfaktorn beräknas därför enligt nedan. 

 

Figur 1: Beräkning av synfaktor, vinkelrät komponent, Fv 

 

Figur 2: Beräkning av synfaktor, parallell komponent, Fp 
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Den resulterande synfaktorn för den maximalt infallande strålningen vid mottagaren beräknas 

sedan genom: 

22

pvres FFF +=  

där Fres = resulterande synfaktorn, Fv = vinkelrät komponent av synfaktorn, Fp= parallell 

komponent av synfaktorn. 

Emissiviteten är ett uttryck för hur stor andel av strålningen som når målet till följd av 

minskning av strålningen p.g.a. den absorptionen av energi som vattenånga och koldioxid 

i atmosfären utför. Emissiviteten antas konservativt vara 1, dvs flamman antas vara en 

strålande svartkropp. 

Utifrån ovanstående formler kommer nedanstående värden att vara aktuella. Den 

beräknade infallande strålningen har även dubblerats för att kontrollera 

säkerhetsmarginalen i beräkningarna.  

 Infallande strålning 

(kW/m2) 

Dubblerad infallande strålning 

(kW/m2) 

Butikens fasad (40 meter) 1,19  2,38 

Rastplats (24 meter) 3,18 6,37 

Mätarskåp (18 meter) 5,42 10,84 

5.1 Kritiska nivåer 

För att verifiera att en brand inte sprider sig till planerade byggnader eller orsakar skador 

på människor som kan förväntas uppehålla sig i närheten har acceptanskriterium från 

Boverket nyttjats gällande kortvarig strålning för människor och långvarig strålning för 

byggnader.  

 

Enligt BBRAD 3 /5/ är kritisk strålningsintensitet mot fasad 15 kW/m2 under 30 minuter. 

Vid denna strålningsnivå antänds trä. Vanliga, ej brandskyddade, fönsterglas spricker 

dock vid en strålningsintensitet på 10 kW/m2. 

För människor anges en maximal strålningsintensitet på 2,5 kW/m2 eller en kortvarig 

strålningsintensitet på maximalt 10 kW/m2. Det högre värdet kan nyttjas för personer 

som vistas utomhus och snabbt kan lämna platsen, exempelvis rastplats och mätarskåp.  

  



 Sida 11 (15) 

Riskutredning   Uppdrag: 2897 

Containerstation för drivmedel, Åmsele  Datum: 2017-01-13 

  Preliminärhandling 

6 Riskbedömning och känslighetsanalys 
Enligt de strålningsberäkningar som genomförts kommer inte kritiska nivåer att 

uppkomma gentemot den närliggande butiken. Fasaden kommer inte att antändas och 

utrymning från butiken kommer att vara möjlig utan personskador. Med hänsyn till att 

strålningsnivåerna även med dubblerad strålningsnivå ligger under de värden som 

medför antändning av fasad och personskador bedöms inga övriga känslighetsanalyser 

vara nödvändiga för detta scenario. Från butiken finns dessutom möjlighet att utrymma 

ut på byggnadens baksida om personer upplever obehag av den rök som kan uppstå.  

 

Avståndet mellan anläggningens cisterner/lossningsplats och den närmsta plats där 

oskyddade personer kan förväntas uppehålla sig (som inte direkt tillhör anläggningen  - 

rastplatsen) är enligt situationsplanen ca 24 meter. Detta uppfyller i stort sett riktvärdena 

i bensinstationshandboken där det framgår att avståndet från lossningsplatsen till en 

plats där människor vanligen vistas ska vara minst 25 meter. Då den infallande 

strålningen mot rastplatsen precis överstiger 2,5 kW/m2 och avsevärt understiger värdet 

för kortvarig strålning bedöms inte personskador uppstå.  

Personer som befinner sig i anslutning till anläggningen bör dessutom få relativt tidig 

varning då containern som omger cisternerna till en början kommer att fungera som ett 

strålningsskydd innan det ger vika. Även vid en fördubblad infallande stålning ligger 

nivån under det som kan accepteras kortvarigt. Sannolikheten för att en brand uppstår är 

relativt låg i kombination med en låg sannolikhet för att personer uppehåller sig vid 

rastplatsen. Begränsade strålningsvärden i kombination med dessa sannolikheter medför 

att den sammantagna risken bedöms vara låg.  
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Personer som uppehåller sig vid mätarskåpet kommer att utsättas för den högsta 

strålningen. Även dessa värden ligger en bra bit under gränsen för kortvarig strålning. 

Personer som uppehåller sig vid mätarskåpet har möjlighet att kunna ta skydd bakom sin 

bil alternativt snabbt lämna platsen med bil eller till fots.  

Om en brand skulle uppstå i ett spill utanför cisternerna på lossningsplatsen bedöms 

utbredningen av denna pöl inte bli större än måtten på containern med hänsyn till 

utformningen med spilltråg och lutning mot lågpunkt kopplad till oljeavskiljare. Det som 

främst skiljer är att en sådan brand skulle vara lokaliserad närmare närliggande byggnad 

och mätarskåp. Gentemot byggnaden skiljer strålningsnivåerna dock endast marginellt. 

Ett kortare avstånd till mätarskåpet medför att strålningen fortfarande ligger under 

gränsen för kortvarig strålning. Endast vid fördubblad infallande strålning överstigs  

10 kW/m2 vid mätarskåpen. Med hänsyn till att konservativa antagandet gjorts avseende 

ett flertal parametrar bedöms dessutom strålningen vid verkliga förhållanden bli något 

lägre.  
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7 Slutsats 
En brand på drivmedelsanläggningen skulle innebära olägenheter för besökare på både 

rastplatsen och inom butiken. Främst på grund av den rök som kommer att förorsakas av 

branden men även i form av strålningspåverkan. 

En brand i cistern eller vid lossningsplatsen (ej inräknat fullt utvecklad brand på tankbil 

och släp) kommer inte att medföra kritiska nivåer för strålning på närliggande byggnad.  

Nivåer för skador på människor bedöms heller inte uppstå på rastplatsen eller  

vid mätarskåpen. Personer som uppehåller sig i närheten av cisternerna bedöms 

dessutom upptäcka en brand i tillräcklig tid för att kunna förflytta sig till säker plats.  

Precis som angavs i början av riskutredningen är skyddsavstånden tilltagna för att kunna 

nyttjas för betydligt större cisterner än de som nu är aktuella vilket stämmer överens med 

de resultat som presenteras i rapporten.  

Nedanstående punkter bör dock beaktas vid fortsatt projektering av anläggningen för att 

säkerställa hanteringen:  

- Explosionsskyddsdokument upprättas. 

- Omhändertagande av en överspolning (från avluftningsrör) ska vara möjlig genom 
avledning eller annan teknisk anordning. 

- Spillplattor ska vara dimensionerade efter slanglängden + en meter. 

- Pumpön med mätarskåpet ska förses med skylt om nödstoppets placering. 

- Jordning/potentialutjämning och flamskydd stäms av med leverantören så att 
aktuella branschstandarder följs.  

- Utrustning för omhändertagande av spill ska finnas på anläggningen.  
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