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STRÅLNINGSPÅVERKAN VÄTEPEROXIDICISTERN 

Denna PM upprättas som en kompletterade bilaga till rapporten Riskbedömning nytt Balmassalager (WSP 

2022-01-11) för att redogöra kring risken för kritisk påverkan på väteperoxidcistern till följd av brand i 

planerat balmassalager. I rapporten bedöms infallande strålning mot kemikaliemottagningen generellt och 

som gränsvärde för tolerabel strålning anges 15 kW/m2 vilket motsvarar en strålning som kan antända 

brännbara material vid närvaro av tändkälla. 

 

Väteperoxid 

Väteperoxid med 40-50 % koncentration har en kokpunkt omkring 115 °C. Termiskt sönderfall av 

väteperoxid till vatten och syre sker vid omkring 150 °C. Med hänsyn till dimensionerande strålningsnivåer 

om 15 kW/m2 innebär detta i teorin att uppvärmning sådan att sönderfall kan inträffa är möjlig då 

värmestrålningen motsvarar en yttemperatur om 440 °C. Det ska dock påpekas att temperaturökningen 

sker över tid och inte är momentan. 

Det avgivna syret som produceras vid sönderfall av väteperoxid kan verka brandunderstödjande, men 

sönderfallet i sig självt kan inte orsaka en termisk explosion. Dock kan tryckuppbyggnaden till följd av 

volymökningen ge upphov till kärlsprängning. 

 

Kommentar till genomförda strålningsberäkningar 

Vid strålningsberäkningar i samband med konsekvensbedömningar ansätts generellt att hela flamman 

strålar med ett emissivitetstal om 1.  

Den kraftiga sotbildning som uppstår vid stora bränder har vid experiment med bland annat fotogen visat 

att utfallande strålning reduceras med mer än 50 %. Orsaken är att sotpartiklarna blockerar synliga delar av 

flamman och gör att strålningen dämpas. Experiment med större kolvätebaserade pölbränder visar att 

endast ca 30 % av flamhöjden är en klar flamma och att resten blockeras av sot1. Papper har inte samma 

kolinnehåll som fossila bränslen, varför strålningsreduktionen inte kan antas vara av samma dignitet som i 

försöken, men resonemanget bedöms fortsatt tillämpbart. 

I strålningsberäkningen tas heller ingen hänsyn till absorption av strålning via luftens vattenånga, vilken på 

aktuellt avstånd är omkring 20 % vid en lufttemperatur om 10 °C2. Vidare antas att stora mängder 

vattenånga, vilken kan antas ha liknande strålningsreducerande effekt, produceras i samband med branden 

med hänsyn till bränslets höga fuktinnehåll. 

Då ingen detaljerad utformning av balmassalagret är känd, har den strålande ytan ansatts som hela 

byggnadens fasad (jämfört med att endast räkna på strålning från öppningar i fasaden).  

Sammantaget innebär detta att den reella strålningsnivån troligtvis är betydligt lägre än vad som redovisats 

i beräkningarna. Detta innebär vidare att temperaturen vid cisternen är betydligt lägre än 440 °C. Huruvida 

temperaturen understiger väteperoxidens sönderfallstemperatur går dock inte att fastställa. 
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Tillväxthastigheten i balmassalagret bedöms, med hänsyn till fuktinnehåll och tillgängliga tändkällor, vara 

sådant att tiden till dess att dimensionerande brand kan uppstå är lång. Detta borgar för möjlighet till 

räddningsinsats för att begränsa brand, samt vid behov kyla/skydda intilliggande byggnader, inkluderat 

väteperoxidcisternen. 

Säkerhetssystem cistern 

Cisternen omgärdas av en 7,2 meter hög betonginvallning vilken skärmar 80-85 % av cisternen från 

omgivningen. Detta innebär att infallande strålning endast kan påverka den översta delen av cisternen, 

vilket resulterar i en långsammare uppvärmning av både mantel och innehåll. 

Temperaturövervakning av innehållet sker i två nivåer och larm inkommer till operatör om 

temperaturökningen är större än 2 °C i timmen. Vid misstänkt sönderfall kan vatten spädas in direkt till tank 

via ett DN 100 rör uppifrån och ned genom vätskan. Detta sker manuellt av operatör inne i lokalen vid 

kemlossningen. Operatören kan även välja att öppna bottenventilen på tanken för att släppa ut vätskan i 

invallningen om nivån i tanken blir för hög. 

Vid en koncentration understigande 20 % väteperoxid betraktas ämnet ej längre som brandreaktiv vara. 

Med hänsyn till den totala volymen väteperoxid relativt den totala volymen på invallningen, är en sådan 

utspädning alltid möjlig oavsett cisternens fyllnadsgrad. 

 

Slutsats 

Sammantaget den dimensionerande brandens konservativa uppställning, vilken utgår från ett worst case, 

samt cisternens skyddssystem, utformning och läge, görs bedömning att risken för olycka med väteperoxid 

till följd av brand i balmassalagret är hanterad på ett tillfredsställande vis. 

 

Upprättat av:  Gustav Nilsson, Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering 

Granskat av:  Wilhelm Sunesson, Brandingenjör 

Godkänt av:  Emelie Laurin, Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering 

 

 
1 Methods for the calculation of physical effects - CPR 14E 'Yellow Book', Committee for the Prevention of Disasters, 
2005 
 
2 Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor – ’FOA-handboken’, Försvarets forskningsanstalt FOI, 
1998. 


