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PM – RISKBEDÖMNING NYTT BALMASSALAGER 

Detaljplan Rockhammar 

Revidering 1 Vid den första revideringen har strålningsberäkningen ändrats utifrån ny 

frågeställning från kund.  

1 Inledning 

WSP har fått i uppdrag av BillerudKorsnäs Rockhammar AB (nedan kallat Rockhammar) att upprätta en 

riskbedömning inför uppförandet av en industribyggnad för massalagring inom Rockhammar 1:3. Risk-

bedömningen upprättas som ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad markanvändning. 

Lindesbergs kommun utarbetar i samverkan med Rockhammar en detaljplan för Rockhammar 1:3.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med riskbedömningen är att skapa ett underlag till detaljprojekteringen av det aktuella planområdet och 

uppfylla Plan-och bygglagens (2010:900) krav på markanvändning med hänsyn till risk. Riskbedömningen ska 

även beakta länsstyrelsens och räddningstjänstens krav på beaktande av risker i planprocessen. Målet med 

riskbedömningen är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan. 

1.2 Omfattning och avgränsningar 

Riskbedömningen av den planerade lagerbyggnaden ska fungera som stöd i detaljplaneprocessen och beskriva 

dess möjliga påverkan på omgivningen respektive omgivningens möjliga påverkan mot lagerbyggnaden.  

Riskbedömningen avgränsas till aktuell lagerbyggnad inklusive dess direkta närområde och omfattar risker 

förknippade med plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med konsekvenser för liv och hälsa. Bedömningen 

innefattar risker kopplade till uppkomst och spridning av brand i/från balmassahanteringen. Omgivningspåverkan 

avgränsas till att beakta risker kopplade till hantering och transport av farligt gods i närområdet. 

Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna kan 

riskbedömningen därför behöva uppdateras. 
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1.3 Styrande dokument 

Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig plats med 

syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.  

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till […] människors hälsa 
och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)   

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till […] skydd 
mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 
2010:900. 2 kap. 6§) 

Övriga styrande dokument för denna riskbedömning är: 

− Lag om skydd mot olyckor (LSO), SFS 2003:778 med ändring till och med SFS 2020:882 

− Boverkets Byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 (BBR 29) 

− Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BFS 2011:27 med 

ändringar till och med BFS 2013:12 (BBRAD 3) 

1.4 Samråd 

I samband med upprättande av denna riskbedömning har WSP tagit del av yttrande gällande berörd detaljplan 

från Nerikes Brandkår och Länsstyrelsen Örebro län. WSP har även genomfört ett kortare samråd med Nerikes 

Brandkår för att diskutera omfattning och upplägg av riskbedömningen. 

1.5 Underlagsmaterial 

Riskbedömningen baseras i huvudsak på följande underlag: 

− S-2021-69 Planbeskrivning Samråd Rockhammar 1.3 etapp 1 

− S-2021-69 Plankarta Rockhammar 1.3 etapp 1 06-22-A3-L 

− S-2021-69 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

− S-2021-69-9_2021-07-05_Yttrande 

− Samrådsyttrande Länsstyrelsen Örebro  

− Mail- och muntlig konversation med Rockhammar 

Nedan listade föreskrifter utgör underlag till genomförda bedömningar, även om dokumenten i sig inte är 

styrande för denna riskbedömning 

− Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2) om Hantering av väteperoxid  

1.6 Internkontroll 

Rapporten är utförd av David Angelsen (Brand- och riskkonsult) med Emelie Laurin (Brandingenjör och  

Civilingenjör i riskhantering) som uppdragsansvarig. I enlighet med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, 

certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland 

annat att en från projektet fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för  

denna granskning har varit Gustav Nilsson (Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering).  
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2 Beskrivningar 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av detaljplanen, befintlig verksamhet samt det berörda planområdet 

och dess omgivning. 

2.1 Planområde 

Planområdet, se Figur 1, är beläget vid den västra delen av tätorten Rockhammar i anslutning till företagets 

befintliga verksamhet och omfattar ca 5200 m2. I dagsläget består ytan av skogsdunge. 

 

Figur 1. Schematisk bild av planområde. Placering markerad med röd streckad linje. 

2.2 Omgivning 

Rockhammar är en tätort i Lindesbergs kommun i Örebro län. Invånarantalet uppgick år 2020 till 270 personer. 

Genom samhället rinner Sverkestaån. Rockhammar har en brandstation med funktion som ett räddningsvärn och 

ingår i Nerikes Brandkår. Det betyder att personalen inte har jour, utan alla kallas till utryckning och de som kan 

åker ut. Stationen har en släckbil. 

Bebyggelsen öster om planområdet består av byggnader inom Rockhammars verksamheter. Direkt öster om 

planområdet finns ett ställverk som kommer att flyttas framöver. Området kännetecknas av större byggnader 

med tillhörande tekniska anläggningar. Norrut ligger en kemikaliemottagning där ämnen för anläggningen 

mottages från lastbilstransporter och distribueras vidare ut till verksamheten. Direkt söder om planområdet går 

Lv 846 (Handsmedsgatan) och direkt väster om planområdet går en lokalväg in mot anläggningen. 

Närmsta bostadsbebyggelse ligger ca 120 meter från planområdesgränsen. Söder om planområdet och Lv 846 

finns ett elljusspår. Cirka 300 meter från planområdet finns bushållsplats för linje 350. Planområdet trafikmatas 

från Lv 846 via enskild gata på privat fastighet. Planområdet nås från väster. Området kommer i huvudsak 

trafikeras av yrkestrafik med tyngre transporter. Lv 846 är inte en utpekad transportled för farligt gods, men det 

finns inte heller något förbud för transporter med farligt gods. Enligt NVDB (nationella vägdatabasen) 

förekommer det kontinuerliga tunga transporter utmed Lv 846. 
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2.3 Rockhammar 

BillerudKorsnäs Rockhammar AB har en produktionsanläggning i Rockhammar som tillverkar CTMP 

(kemitermomekanisk massa) för förpackningskartong och vätskekartong. Verksamheten producerar oblekt och 

blekt CTMP som levereras i balad form till Frövi.  

2.4 Balmassalager 

Massalagring planeras ske i en ny hallbyggnad, se Figur 2. Planförslaget innebär en byggrätt för ett massalager 

som har en ungefärlig yta på ca 3250 m2 med en nockhöjd upp till 10 meter. Byggnaden utgör ett kallager och 

lagringen av massa ska ske i form av massabalar, som är pressad torkad pappersmassa med en fukthalt på ca 

20–30 %.  

Lagerbyggnaden planeras att uppföras på ett minsta avstånd från kemikaliemottagningen som medför att risken 

för brandspridning enligt allmänt råd i BBRAD 3 upprätthålls. Det vill säga att en godtagbar exponering mot 

intilliggande byggnad bör understiga 15 kW/m² i minst 30 minuter [1]. 

Byggnaden antas ha en fasad (långsida) som är vänd mot kemikaliemottagningen med måtten 80 meter lång 

och 6 meter hög [2] . 

 

 

Figur 2. Schematisk bild av planområde med planerat balmassalager rödmarkat. 
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2.5 Kemikaliemottagning 

Planområdet angränsar till en befintlig kemikaliestation där kemikalier mottages till Rockhammars verksamhet. 

Kemikalierna ankommer med vägtransport och tas emot på platsen, lagring sker i huvudsak på annan plats inom 

Rockhammars område, men även där de tas emot. Inom Rockhammars verksamhet hanteras ett antal 

kemikalier vilka tas emot i kemikaliemottagningen, se Tabell 1. Beskrivningar av hanterade ämnen är hämtade 

från Myndigheten för samhällsskydd (MSB) databas RIB - Farliga ämnen [3]. 

Tabell 1. Hanterade kemikalier i kemikaliemottagningen. 

Kemikalie ADR-S Fara Övrigt/Leverans 

Väteperoxid (49 %) Klass 5.1 Starkt oxiderande och 
frätande vätska. 

Brandunderstödjande. 

Vid upphettning uppkommer 
stor risk för explosion. 

6–7 gånger per år, leverans 1 
gång per dygn under de 
perioderna. Totalt cirka 50 
transporter per år vilket 
motsvarar cirka 1 transport i 
veckan. 

Natronlut 

(Natriumhydro-
oxidlösning) 

Klass 8 Frätande basisk vätska. 

Ej brännbart. 

Vid utspädning i vatten 
utvecklas värme. 

1 lass var 3:e dag 

Apsil 2.0 (vattenglas) 

Natriumsilikatlösning 

- Frätande basiskt.  

Ej brännbar. 

Ca var 3:e dag 

Dissolvine 100-S 
(komplexbildare) 

- Ej brännbar. 

Skadlig vid inhalation. 

Ca var 3:e vecka 

Natriumbisulfat - Frätande. Utvecklar giftig 
gas vid kontakt med syra. 

Ca varannan dag 

 

Väteperoxid 

Väteperoxid (H2O2) är ett oxiderande ämne med frätande egenskaper som i blandning med brännbara ämnen 

kan ge upphov till häftiga reaktioner med explosionsartat brandförlopp och eventuellt självantända. Den 

molekylära strukturen gör att väteperoxid med tiden sönderfaller till vatten och syrgas (O2). Vid koncentrationer 

över 20 % kan väteperoxid sönderfalla på ett riskfyllt sätt under avgivande av stora energimängder. Ämnet kan 

verka brandunderstödjande då det kan avge syre. Väteperoxid med koncentration under 20 % anses inte ge 

upphov till några våldsamma reaktioner [4]. Det finns risk för frätskador på hud, ögon och slemhinnor och 

väteperoxid är skadligt vid inandning. 
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Natronlut 

Basiskt frätande ämne som inte är brännbart, men risk finns för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen, 

med stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då börja brinna. Risk för frätskador på hud, 

ögon och slemhinnor. 

 

Apsil 2.0. (Vattenglas) 

Vattenglas (natriumsilikat) är ett frätande basiskt ämne, men per definition inte brännbart och klassas inte som 

en brandfarlig vätska. Risk finns för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med stark 

värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då börja brinna. Slutna behållare kan explodera vid 

upphettning. Risk för frätskador vid hudkontakt med ämnet. 

 

Dissolvine 100-S 

Komplexbildare. Ämnet är en lösning av tetranatriumsalt av EDTA med lågt innehåll av biprodukter. Skadlig vid 

inhalation [5].  

 

Natriumbisulfit 

Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Detaljplan Balmassalager Rockhammar David Angelsen & Emelie Laurin  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10327331 2022-01-18  

 7 (13) 

 

  

 

3 Riskidentifiering 

I detta kapitel presenteras den genomförda riskidentifieringen. Förutom risker inom balmassalagret ska möjlig 

påverkan på, respektive påverkan från, omgivande verksamheter analyseras för att identifiera potentiella 

dominoeffekter. En felhändelse inom den berörda anläggningen kan påverka angränsande anläggningar via 

exempelvis värmestrålning. Omvänt kan den egna anläggningen påverkas av händelser i omgivningen vilket 

resulterar i en ökad risknivå. 

3.1 Generella risker vid hantering av berörda ämnen 

Nedan beskrivs generella risker vid hantering av kemikalier på industri. 

Läckage och utsläpp 

Den huvudsakliga risken vid hantering av aktuella kemikalier bedöms utgöras av oavsiktligt utsläpp av produkt till 

omgivningen. Denna händelse kan orsaka att människa och miljö exponeras för skadliga ämnen samt leda till 

brand eller explosion som skadar person, egendom och övrig miljö. Exempel på möjliga utsläppspunkter är: 

− Från lastbil på området innan eller under lossning/lastning.  

− Från ledning eller komponent på ledning.  

− Från lagrings- eller processkärl. 

Läckage och utsläpp bedöms främst uppkomma genom driftrelaterade orsaker (exempelvis materialfel eller 

mänskligt felhandlande). 

Brand 

Brand bedöms främst kunna uppkomma genom driftrelaterade orsaker (i synnerhet mänskligt felhandlande).  

Vid regelmässig hantering finns inga tändkällor i anslutning till lossningsplatser. Ökad sannolikhet för antändning 

på anläggningen bedöms förekomma bland annat:  

− Vid läckage från ledningar och ventiler.  

− Vid spill.  

− Under reparationsarbeten, främst svetsning och elarbeten.  

− Vid intern transferering.  

− I samband med trafikolycka som leder till läckage. 

Explosion 

Vid läckage av brandfarlig vätska som leder till ett större utsläpp som antänds finns explosionsrisk, vilket bland 

annat försvårar släckningsarbetet vid en uppkommen brand. Inom aktuell verksamhet är det väteperoxid som har 

sådana egenskaper.  



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Detaljplan Balmassalager Rockhammar David Angelsen & Emelie Laurin  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10327331 2022-01-18  

 8 (13) 

 

  

 

3.2 Påverkan på omgivningen 

Den planerade lagerbyggnaden kommer innehålla massalagring i form av balar. Den eventuella påverkan som 

ett massalager innebär är främst risker i samband med brand. En brand med kraftig rökutveckling skulle göra det 

olämpligt att vistas nära massalagret samt i dess vindriktning. Vid en brand kommer även värmestrålning kunna 

påverka omgivningen. Massan är brännbar, men i dess lagade form är fukthalten relativt hög vilket försvårar 

antändning. För att en brand ska uppstå och spridas krävs troligtvis en kraftig tändkälla. En möjlig tändkälla 

skulle i detta fall kunna utgöras av en havererande truck. Troligtvis blir brandförloppet förhållandevis långsamt 

initialt med hänsyn till tändkälla och balmassans fuktinnehåll. Det finns även goda förutsättningar att kunna 

upptäcka en brand tidigt och starta släckning av den personal som hanterar trucken. 

3.3 Påverkan från omgivningen 

Identifierade risker i närområdet utgörs i huvudsak av följande: 

− Kemikaliemottagningen 

− Rockhammars verksamhetsområde i övrigt 

− Farligt gods-transporter på länsvägen 

Kemikaliemottagningen  

Norr om planområdet finns Rockhammars kemikaliemottaggning och i anslutning till denna lagras väteperoxid i 

en cistern. Den risk som kemikaliemottagningen medför är främst risker kopplade till brand med möjlig spridning 

till massalagret. Vid en skadehändelse vid kemikaliemottagningen finns en potentiell risk att närliggande 

massalager påverkas. 

Av de kemikalier som hanteras inom kemikaliemottagningen är det endast väteperoxid som bedöms kunna ge 

påverkan på balmassalagret. Övriga ämnen är inte brandfarliga och har inte egenskaper som gör att de kan 

starta eller underhålla en brand. Därav blir den dimensionerande skadehändelsen för kemikaliemottagningen 

läckage av väteperoxid i samband med lossning från tankbil, alternativt från cistern. Cisternen rymmer 200 mᵌ 

och invallningen är på 520 mᵌ. Om tanken är full med väteperoxid 49 % ska väteperoxiden spädas till 20 % i 

händelse av sönderfall. Spädningsförhållandet från 49 % till 20 % blir 49/20 = 2,45. Invallningens beräknande 

teoretiska storlek blir då 200*2,45 = 490 mᵌ. 

Vid ett sönderfall och läckage av väteperoxid förväntas operatören i kontrollrummet få larm från två av varandra 

oberoende temperaturgivare. Vid onormal temperaturökning ska operatören gå till kemikaliemottagningen och 

starta påfyllning av färskvatten för att kyla cisternen. Befintliga riskreducerande åtgärder utgörs av: 

− Kontroll att rätt ämne levereras och att det levererade ämnet ryms i avsedd tank 

− Brandslang dras ut i samband med lossning 

− Temperaturgivare för väteperoxid i cistern 

− Vid sönderfall av väteperoxid ska utspädning med vatten ske 

− Losstagningsplatsen är utformad med gjutna plattor med avlopp som skydd mot spill 

− Brandposter 

− Stoppknapp för tryckluft i kontrollrum (används vid lossning) 

− Invallning av väteperoxidcistern  

− Kameraövervakning av losstagningsplats (tillkommande) 
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Rockhammars verksamhetsområde i övrigt 

Kemikaliehantering inom Rockhammars övriga verksamhetsområde förutsätts ske i enlighet med gällande lagar 

och föreskrifter samt i enlighet med riskbedömningar och riskutredningar upprättade för detta. Med avseende på 

de stora inneboende skyddsavstånden till den planerade balmassahanteringen bedöms ingen olyckshändelse 

inom Rockhammars övriga verksamhet kunna medföra oacceptabel påverkan på detaljplanen. Värsta troliga 

konsekvens är påverkan av brandrök från brand på området. Risken utreds inte vidare. 

Farligt gods-transporter på länsvägen 

Länsväg 846 som passerar förbi planområdet är inte en utpekad transportled för farligt gods, men det finns inte 

heller något förbud för transporter med farligt gods. Vägen används av de fordon som förser 

kemikaliemottagningen med gods. Risker som kan bli aktuella vid transport, till exempel vältning och påkörning, 

hanteras bland annat genom krav på utformning av tankbilar. Risken för påkörning följt av läckage förekommer 

generellt i landet och givet verksamheten inom balmassahanteringen samt dess lokalisering anses denna risk 

vara acceptabel utan att särskilda åtgärder regleras i detaljplanen.  
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4 Riskuppskattning och riskvärdering 

I detta kapitel presenteras genomförd riskuppskattning och riskvärdering utifrån de risker som identifierades i 

kapitel 3. 

4.1 Brand i balmassalager 

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska byggnader utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning 

mellan byggnader. Skydd mot brandspridning bör utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktion, 

skyddsavstånd eller en kombination av båda. Erforderligt skyddsavstånd kan beräknas med en 

strålningsberäkning. Den maximala strålningsnivån uppstår vid det scenario som utgör en trolig värsta 

påfrestning på brandskyddet. Enligt BBRAD 3 och allmänt råd för godtagbar exponering mot intilliggande 

byggnad bör byggnader utformas så att strålningsnivån mot närliggande byggnad understiger 15 kW/m² i minst 

30 minuter [1]. 

Analysen utgår från identifiering av det brandscenario som utgör den troligt värsta påfrestningen för byggnadens 

brandskydd. Ett värsta tänkbart scenario i detta fall är en fullt utvecklad brand i massalagret med strålning mot 

kemikaliemottagningen. Strålningsytan har konservativt satts till hela den långsida (fasad) som är vänd mot 

kemikaliemottagningen. Den strålande ytan blir då totalt 80 x 6 meter. De använda måtten utgår från information 

som erhållits av Rockhammar, se avsnitt 2.4. Det minsta accepterade avståndet räknas fram genom att anta att 

maximal strålningsnivå inte får överstiga 14,95 kW/m². 

Beräkningsprogrammet Radiation har använts för strålningsberäkningar i denna analys. Programmet används för 

att beräkna infallande strålning mot en punkt från ett antal rektangulära ytor med en viss temperatur. Se bilaga A 

för en utförlig beskrivning av strålningsberäkningen. 

Resultatet av beräkningen ger att en maximal strålningsnivå på 14,76 kW/m² uppstår vid ett avstånd av 35 

meter. 

4.2 Brand i kemikaliemottagning 

Utsläpp av oxiderande ämnen brukar vanligtvis inte leda till personskador, förutom om de kommer i kontakt med 

brännbart, organiskt material (t.ex. bensin, motorolja etc.). Blandningen kan då leda till antändning eller 

självantändning och kraftiga explosionsförlopp. Antändningen kan ske genom kontakt med tändkälla så som heta 

motordelar eller statisk elektricitet.  

Explosion och brand är de två typer av olycksscenarier med påverkan på omgivningen som har identifierats i 

samband med olyckor med oxiderande ämnen. Hanteringen av aktuella kemikalier förutsätts ske i enlighet med 

gällande lagar och föreskrifter med tillhörande riskbedömningar. Givet de vidtagna säkerhetsåtgärderna bedöms 

sannolikheten för uppkomst av en pölbrand som låg. Om en brand ändå skulle uppstå är risken för spridning låg 

med avseende på skyddsavståndet till balmassalagret. 

Balmassalagret kommer dessutom uppföras i obrännbart material och givet balmassans egenskaper bedöms 

sannolikhet för spridning av brand till och inom byggnaden som låg. Om detta, trots skyddsavstånd och 

säkerhetsåtgärder ändå skulle ske, betraktar Rockhammar inte balmassan som skyddsvärd. Om balmassalagret 

brinner ner så förväntas detta i huvudsak medföra rökspridning till omgivningen och inte resultera i ytterligare 

dominoeffekter. 
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5 Diskussion 

I anslutning till planområdet förekommer ingen utbredd bebyggelse. Närmaste bostadsbebyggelsen ligger ca 120 

meter från planområdesgränsen. Risken för påverkan från en olyckshändelse vid massalagret på bebyggelsen 

bedöms som mycket liten. Riskbedömningen har identifierat ett antal potentiella risker. Dessa utgörs av dels 

brand i balmassalagret, dels brand och/eller explosion i kemikaliemottagningen.  

Balmassalagret ska placeras på ett avstånd från andra byggnader så att risken till följd av värmestrålning 

hanteras i enlighet med allmänt råd till avsnitt 5.3 BBRAD 3. Detta innebär att ett skyddsavstånd om 35 meter 

erfordras. 

Resultatet bedöms vara robust då beräkningarna har gjorts med flera konservativa antaganden, bland annat att 

hela fasaden ansatts som strålande yta. Strålande ytor och punkt i närliggande byggnad har antagits vara 

parallella och placerade mitt emot varandra, snarare än förskjutna eller placerade i vinkel, detta medför en större 

synfaktor och därmed högre infallande strålningsintensitet. Den högsta beräknade strålningseffekten på 

14,76 kW/m2 uppnås på en begränsad yta av mottagande yta, 35 meter från strålningskällan, vilket betyder att 

större delen av kemikaliemottagningens yta kommer att påverkas av lägre strålning.  

Balmassalagret har dessutom låg personaltäthet, men innehåller ekonomiska värden. För Rockhammars del 

anses balmassan dock inte vara skyddsvärd. De personer som förväntas befinna sig inom området är anställda 

och har kännedom om området. En brand skulle därmed resultera i förlust av materiella och ekonomiska värden, 

medan risken för påverkan på liv och hälsa bedöms som låg. Eventuell påverkan gäller framförallt personer inom 

anläggningens område och inte personer utanför anläggningen, tredje man. 

Risken för köbildning eller stillastående fordon i samband med transport till kemikaliemottaggningen bedöms 

som liten. Detta med anledning av att utrymmet för att vända upp mot kemikaliemottagningen är stort. Någon 

köbildning uppstår inte idag och med en planerad ny utformning av kemikaliemottaggningen, med större tankar 

och färre lossningstillfällen, sänks den risken ytterligare. 

5.1 Osäkerheter 

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning. 

Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bland annat det underlagsmaterial och de 

antaganden som analysens resultat är baserat på.  

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och förenklingar 

samt svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra. De antaganden som 

har gjorts har varit konservativa så att risknivån inom området inte ska underskattas. 
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6 Slutsats 

Majoriteten av identifierade risker medför endast olyckor inom respektive anläggningsområde. 

Vid en fullt utvecklad brand i balmassalagret understiger strålningen mot kemikaliemottagningen 15 kW/m2 om 

avståndet mellan byggnaderna uppgår till minst 35 meter. Analysen visar därmed att infallande 

strålningsintensitet i aktuellt scenario understiger det kritiska gränsvärdet och därmed bedöms skyddet mot 

brandspridning mellan byggnader som tillfredsställande. 

Det planerade balmassalagret bedöms därmed inte tillföra en oacceptabel risk inom det aktuella planområdet. 

Utifrån redovisade förutsättningar bedöms i och med det planerad markanvändning uppfylla Plan-och 

bygglagens (2010:900) krav på markanvändning med hänsyn till risk. 

Rockhammar måste dock tillse att placering av ny balmassabyggnad inte strider mot eventuella villkor i befintliga 

riskutredningar för väteperoxidhanteringen.  
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