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1 Inledning 

Sweco Brand och riskteknik har fått i uppdrag av Kraftringen att upprätta en 

släckvattenutredning för förnyat miljötillstånd inför installation av ny rökgasrening på 

anläggningen Gunnesboverket i Lund, fastighet Plogen 2.  

Gunnesboverket är en anläggning för produktion av fjärrvärme med bioolja, geotermi, 

naturgas och pelletspannor. På fastighet Plogen 2 ska ny process för rökgasrening 

installeras. Då del av detta är vattenrening har krävts att miljötillstånd förnyas, vari denna 

släckvattenutredning ska ingå.  

Gunnesboverket är förlagt över fler fastigheter; Plogen 2, Plogen 3 och Plogen 4. 

1.1 Bakgrund 

Vid en brand kan räddningstjänsten, beroende på vad som brinner, använda olika typer 

av släckmedel, däribland endast vatten eller vatten med skuminblandning. Släckvatten är 

det vatten som kvarstår efter en släckinsats och kan innehålla olika typer av föroreningar 

beroende både på val av släckmedel samt föroreningar som uppkommer av det som 

brunnit. Släckvatten kan spridas i miljön via ytavrinning, transport i mark och vattendrag 

eller via dag- och avloppsledningsnätet. För att skydda omgivningen, recipienter och 

reningsverk från det potentiellt mycket förorenade släckvattnet utreds hur det kan samlas 

upp och hanteras.  

Både enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Miljöbalkens hänsynsregler 

(1998:808) ska hantering av släckvatten planeras så att inte allvarlig skada på miljön 

uppstår. Utredningen görs därför i samverkan med den dag- och spillvattenutredning som 

genomförs för den sökta verksamheten. 

1.2 Syfte  

Syftet med denna släckvattenutredning är att redogöra för vilka släckvattenvolymer som 

kan uppkomma vid en brand i den sökta verksamheten samt att beskriva befintliga 

skyddssystem för att förhindra och begränsa utsläpp av förorenat släckvatten. 

Släckvattenutredningen ska även ge svar på om anläggningens skyddssystem motsvarar 

de behov som kan uppkomma vid en dimensionerande släckinsats. Om så inte är fallet 

ska Sweco Brand- och Riskteknik presentera åtgärdsförslag för hantering av 

släckvattenvolymerna för att miljö inte ska utsättas för olycksrisker som är oacceptabla. 

1.3 Begrepp: 

I denna rapport kommer begreppen brandvatten och släckvatten ha följande innebörd: 

- Brandvatten – Den mängd vatten som påförs branden. 

- Släckvatten – Den mängd vatten som påförts branden, men som inte förångats 

och därmed blir kvar på skadeplatsen. 
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1.4 Metod 

Den dimensionerande mängden släckvatten har bestämts enligt följande: 

- Släckvatten genererat av räddningstjänsten: 

𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑅𝑇𝐽 = 𝑞𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 

Där: 

𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = Dimensionerande mängd släckvatten [m3] 

𝑞𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = Brandvattenflöde [m3/min] 

𝑡𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = Släcktid [min] 

 

Vätskevolymer genererat av brännbart material/kontaminerande material har bestämts 

enligt följande:  

𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑀𝑇𝑅𝐿 = 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎/𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

Där: 

𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑀𝑇𝑅𝐿 = Dimensionerande mängd adderad vätska [m3] 

 

Total dimensionerande släckvattenvolym: 

𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑇𝑂𝑇 = 𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑅𝑇𝐽 + 𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑀𝑇𝑅𝐿 
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1.5 Förutsättningar  

Räddningstjänstens tillvägagångssätt och utfallet vid en inträffad brand beror till stor del 

på räddningsledarens riskbedömning. Riskbedömningen är exempelvis beroende av 

brandförlopp, spridningsrisk, särskilda risker (tryckkärl, kemikalier), människor som vistas 

i omgivningen, meteorologiska förhållanden och recipienten. Det går inte att beakta alla 

parametrar som genomförandet av en räddningsinsats kan innebära avseende hantering 

av förorenat släckvatten. I stället konstrueras scenarier med ambitionen att vara 

konservativa men ändå tänkbara. Dessa scenarier kommer att innehålla avgränsningar 

och antaganden men med ambitionen att vara tydliga och möjliga att ifrågasätta. 

Underlag till denna släckvattenutredning har baserats på Situationsplan över avlopp och 

dagledningar på verket upprättad av Sweco Industry 2018-11-07. Även insatsplan för 

objektet, upprättad av Sweco Brand- och Riskteknik med senaste revidering 2018-07-15 

har utgjort underlag. 

Denna släckvattenutredning utgör underlag/komplement till övriga dokument som ingår i 

tillståndsansökan och ska läsas tillsammans med dessa. 

Släckvattenutredningen värderar primärt risker mot miljöpåverkan. Påverkan på 

människors hälsa (personal, räddningspersonal och personer som vistas i omgivningen) 

behandlas endast övergripande. I samband med beslut om eventuellt genomförande av 

riskreducerande åtgärder kan kostnad- och nyttoaspekter behöva vägas in. 

1.6 Avgränsningar 

Utredningen är avgränsad från skyfall. Vid ett omfattande skyfall kan så mycket som 100 

mm regna under kort tid. Att detta skulle ske samtidigt som en större brand inträffar är 

mindre sannolikt och det är heller inte rimligt att dimensionera anläggningens 

dagvattensystem och omhändertagande för ett sådant scenario. 

Utredningen avgränsar sig till att endast behandla utsläpp som har orsakats av brand. 

När brandvattnet når branden kommer en del av vattnet att dunsta upp i atmosfären som 

vattenånga. Det får till följd att den mängd som förångas inte kommer behöva tas om 

hand på skadeplatsen vilket medför att mängden släckvatten blir mindre än mängden 

brandvatten. Volym brandvatten som förångas vid brandsläckning är oftast försumbar i 

denna typ av utredningar och avgränsas därmed.  

Där ingen annat anges förutsätts följaktligen att brandfarlig vara förvaras och hanteras 

enligt SÄIFS 2000:2, SÄIFS 1998:7 och SRVFS 2004:7, MSBFS 2018:3. Detta gäller 

även planerade/kommande ändringar i hanteringen och förvaringen av brandfarlig vätska. 

2 Kvalitetsplan 

SWECO Brand- och Riskteknik ar certifierade enligt ISO 9001, där rutiner finns för 

fortlöpande gransknings- och kontrollarbete. Kvalitetskontroll har för denna 

dokumentation gjorts i form av egenkontroll och intern kvalitetsgranskning. 
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3 Beskrivning av sökt verksamhet 

I detta avsnitt beskrivs den verksamhet som söks tillstånd för. 

Anläggningens huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion av fjärrvärme med bioolja, 

geotermi, naturgas och pelletspannor. I övrigt finns även ett datacenter där serverplatser 

hyrs ut. Brandbelastningen som är utöver det normala utgörs i huvudsak av dieselolja, 

pellets, naturgas (kommer från ledningssystem). Mer detaljerad information om 

brandbelastningar nämnda ovan kommer att framgå i senare kapitel som behandlar 

dimensionerande brandscenarier. 

Inom Gunnesboverket finns ett flertal byggnader med olika verksamhet. Funktion för 

respektive byggnad framgår av översiktsbild hämtad från gällande Insatsplan för verket, 

se bilaga 1. 

Rökgasreningen i sig utgör ingen utökad risk för miljöförorening, eftersom ett 

brandscenario i denna del av verksamheten ej är ett dimensionerande brandscenario 

avseende mängden släckvatten. Dimensionerande brandbelastning finns inom annan del 

av anläggningen. Ungefärlig planerad plats för rökgasreningen anges dock på 

situationsplanen i bilaga 1. 

3.1 Lokalisering  

Gunnesboverket är lokaliserat på nedanstående fastigheter, se Figur 1. 

 

Figur 1. Vita linjer är fastighetsgränser. 
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3.2 Brandrisker 

I Tabell 1 beskrivs översiktligt de brandbelastningar/riskkällor som förekommer inom 

verksamheten. Tabell 1 läses tillsammans figur 1 och med Översikt i bilaga 1.  

Tabell 1. Översiktlig beskrivning över hur och var avfallet hanteras på området samt hur det 

förvaras. 

Nr Brandbelastning/riskkälla Placering och yta Hantering 

1 
Läckage av diesel från lastbil vid 

lossningsplats 

Plogen 2, lossningsplats för bioolja – 
asfalterad yta (dock i närhet till grön 

yta). 

Lossning av bioolja som 
ska användas i 

förbränning i panna 

2 

Nöddieselfat (200 liter) 

Plogen 2, inomhus i 
nöddieselbyggnad – betongplatta 

med avloppsbrunnar i byggnad och 
asfalterad yta utanför byggnaden. 

Används som nöddiesel 
för reservkraft till delar av 

anläggningen  

3 Gastuber med tryckkondenserad 
gasol, ca 1 m3 totalt, inkl 

förbränning i hjälpångpannor. 

Plogen 2, utomhus i gasolskåp 
utanför LHVC-byggnad – skåpen 

står på asfalterad yta. 

Används till förbränning i 
hjälpångpannor i 

anläggningen 

4 

Förbränning av gasol, bioolja i 
panna 

Plogen 2, inomhus i LHVC-byggnad 
– betongplatta med avloppsbrunnar 

och asfalterad yta utanför 

Förbränning inomhus, 
gasol och bioolja matas 

från ledningar på området 
till pannor i LHVC-
byggnad (4 totalt). 
Gasolledning är 

markförlagd, men går upp 
vid/längs fasad på LHVC-

byggnad 

5 

Svetstuber acetylen ca. 4 stycken 

Plogen 2, inomhus i verkstad i 
LHVC-byggnad – betongplatta med 
avloppsbrunnar och asfalt utanför 

byggnad 

Till svetsning i 
verkstadshall 

6 
Pelletssilos inkl. 

pelletsförbränning 

Plogen 2, silo och pelletsbyggnad – 
betongplatta i byggnad och 

asfalterad yta utanför byggnad. Nära 
grön mark. 

Två stycken silo med 
matare till intilliggande 

byggnader med 
pelletspannor 

7 

Dieselcistern 10 m3 samt 
lossningsplats för dieselolja 

Plogen 2, cistern med invallning för 
hela volymen - placerad i egen 
byggnad som är placerad på 

asfalterad yta. Placerad i anslutning 
till LHVC-byggnaden 

Drift av hjälpångpannor 

8 

Förråd för brandfarliga eller 
miljöskadliga ämnen så som olja 

eller liknande, upp till 1 m3 

Plogen 4, brandklassat förråd i 
Datacenterbyggnad. Betongplatta 

med avloppsbrunnar i byggnad och 
asfalterad yta utanför byggnad. 

Kärlen placeras på egna 
invallningar. 

Smörjning / underhåll av 
maskiner mm. 

9 
Olja i värmepumpar i VPG-

byggnad 

Plogen 3, i VPG-byggnad – 
betongplatta med avloppsbrunnar, 

asfalterad yta utanför byggnad. 
Olja i pump 

10 

Cisterner för bioolja 

Plogen 2, två stycken cisterner på 

asfalterad mark med 

överfyllnadskassun. 

För eldning i panna 

 
 
 
  



  

  

 

 

9 (28) 

 
SLÄCKVATTENUTREDNING  

G u nne sbo ve rke t  

 

 

 

g:\24340\data\adm\externa uppdrag\2018\gunnesboverket släckvattenutredning\2018-12-14 

släckvattenutredning - gunnesboverket.docx 

3.3 Dagvattenutformning och ytavrinning 

Nedanstående kapitel läses tillsammans med bilaga 1, 2 och 3. 

Dagvattnet från tak och ytor inom området avrinner dels via dagvatten och 

dagvattenledningar kopplade till Lund kommuns dagvattennät. Inom byggnaderna 

förekommer golvbrunnar kopplade till det kommunala spillvattennätet.  

Det finns tre stycken utlopp för dagvatten respektive två stycken utlopp för spillvatten. 

Dessa omnämns vidare som västra, mellersta och östra utloppet, se bilaga 2  

Vid ett av spillvattenutloppen finns oljeavskiljare förlagda i serie efter varandra. Dessa 

oljeavskiljare är förlagda mellan utlopp mot kommunala nätet och LHVC-

byggnadens(pannbyggnaden) spillvattensystem. Det finns en automatisk ventil som 

stänger utlopp från LHVC-byggnad vid detektion i oljeavskiljare. Denna återställs från 

pannhall i LHVC-byggnad. 

Därutöver finns oljeavskiljare mellan brunnar vid lossningsplats för bioolja och kommunalt 

spillvattennät. 

Marken inom området är till största del täckt med hårdgjorda ytor så som asfalt och 

betong. Det förekommer grönområden vid tankarna med späd- respektive renvatten samt 

bakom LHVC-byggnad och runtom anläggningen, se bilaga 1. Markens beståndsdelar 

påverkar vattnets förmåga att infiltrera. Enligt SGU:s jordartskarta framgår dock att 

markens genomsläpplighet är låg, se bilaga 3. 

3.3.1 Dagvattensystemets kapacitet  

Grova beräkningar som baseras på tvärsnitt på dagvattenledningar och dess längder har 
kunnat konstateras att dagvattennätet inom anläggningen kommer kunna ta hand om 
bedömningsvis ca 100-180 m3 vätska per dagvattensystem inom anläggningen.  

3.4 Recipient, skyddsvärd natur, reningsverk 

Närmaste vattendrag är Höje Å ca 2-2,5 km söder om Gunnesboverket. Närmaste 

vattenskyddsområde är i Grevie, ca 15 km från Gunnesboverket. Det är alltså via 

dagvattennätet som kontaminerat släckvatten kan nå recipient. Likaså är det via det 

kommunala avloppsnätet som kontaminerat släckvatten kan nå reningsverk. 
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3.5 Insatsinformation och brandvatten 

Enligt Räddningstjänsten Syds ”Råd och anvisning för Utrymning med hjälp av 

Räddningstjänsten Syd” daterad 2018-11-01 understiger insatstiden för Lunds tätort 10 

minuter, vilket innebär att en skadeavhjälpande insats normalt kan påbörjas inom 10 

minuter. Generellt gäller att hela anläggningen är försedd med automatiskt brandlarm, 

vilket innebär att en brand som inträffar när anläggningen är obemannad ändå kan 

upptäckas, med förutsättning att branden befinner sig inom detekterat område. En brand 

som inträffar när anläggningen är bemannad förväntas upptäckas snabbt och även kunna 

åtgärdas av personal i vissa fall. Inom anläggningen finns ett inbyggt kontrollsystem i 

processerna, varpå styrning för att motverka förvärrande av ett förlopp kan ske från 

ständigt bemannat kontrollrum på Örtoftaverket, som också tillhör Kraftringen.  

Utanför anläggningen finns kommunalt brandpostnät som kan förväntas ge erforderligt 

flöde brandvatten. Därutöver finns uttagsmöjlighet från vattentank på Gunnesboverket. 
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4 Grovriskanalys 

I Tabell 6 nedan beskrivs i en översiktlig grovriskanalys av brand från respektive riskkälla 
för att identifiera ett dimensionerande brandscenario med hänsyn till släckvattenvolymer. 
Riskkällorna återfinns mer detaljerat i Tabell 1, avsnitt 3.2. 
 

Tabell 2. Översiktlig riskanalys över konsekvens och sannolikhet. 

Scenario Möjligt dimensionerande brandscenario 

1 Läckage av diesel från lossningsbilens drivmedeltank antänds.  

2 Nöddieselfat (200 liter) antänds 

3 Gastuber med tryckkondenserad gasol, ca 1 m3 totalt, antänds 

4 Förbränning av gasol, bioolja i panna – process skenar 

5 Svetstuber acetylen ca. 4 stycken – verkstadshall antänds och acetylentuber exploderar 

6 Pelletssilos inkl. pelletsförbränning – process blir okontrollerad och brand startar i silo eller 
pannrum 

7 Dieselcistern 10 m3 / lossning diesel – läckage antänds och dieselcistern/tankbil börjar 
brinna 

8 Förråd för brandfarliga eller miljöskadliga ämnen så som olja eller liknande, upp till 1 m3 

vätska finns – läckage antänds 

9 Olja i värmepumpar i VPG-byggnad – överhettas och antänds. 

10 Cisterner för bioolja – läckage av bioolja. 

 
Scenario 1 - Lossningsbilens drivmedelstank läcker och spillet på mark antänds  
Konsekvens: medel 
Det finns risk för förvärrat brandförlopp om bioolja i tankbilen blir tillräckligt varm. Troligen 
kommer skum användas för att släcka branden, men med en begränsad mängd 
släckvatten. Släckvatten kan ta sig ut via dagbrunnar som leder till västra och mellersta 
utloppet. Dock förväntas det med fördel kunna läggas brunnstättingar innan större 
mängder släckmedel påförs. Detta då det ej förekommer ofördelaktig lutning mot 
dagbrunnarna. Biooljan i sig själv är ej brännbar vid normal temperatur och har hög 
viskositet. 
Sannolikhet: låg 
Läckage från lossningsbil är ej sannolikt och person finns närvarande och förväntas 
kunna göra släckförsök och sätta brunnsättning innan konsekvens blir förvärrad. 

Scenario 2 – nöddiesel från fat läcker ut och antänds 
Konsekvens: låg 
Fat för nöddiesel antänds. 
Det finns spillvattenbrunn i byggnaden, men det bedöms kunna läggas brunnstätting i 
erforderlig omfattning innan släckarbete påbörjas. Stor sannolikhet att läckage/brand ej 
pågår utanför fat, varpå mycket begränsad mängd släckmedel fordras. Om släckvatten 
går ut via brunn, går det via mellersta utloppet till det kommunala nätet. 
 
Sannolikhet: låg 
Ovanligt att fat som byts ut med jämna mellanrum börjar läcka samt att flampunkt 1för 
diesel är relativt hög. 

  

                                                      

1 Den temperatur där vätskan avger så mycket gaser/ångar att de blandade i luft är brännbara/explosiva. 
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Scenario 3 – antändning av läckage från gasoltub 
Konsekvens: medel/låg 
Brandscenario bedöms bli explosivt. Fasadmaterial är obrännbara, vilket innebär att det 
bedöms bli en lokal och kortvarig brand som ska släckas. Lämpligt släckmedel för detta 
är vatten/vattendimma. Miljöpåverkan bedöms därför ej vara stor. Spridning av 
släckvattnet till kommunala nätet bedöms kunna ske via mellersta utloppet.  
 
Sannolikhet: låg 
Kräver läckage från gasoltub och en tändkälla som ej förekommer under normala 
betingelser. Gasoltuber byts med jämna mellanrum.  

Scenario 4 – förbränningsprocess skenar 
Konsekvens: medel/hög 
Bedöms krävas stora mängder släckvatten. Sannolikt släckmedel är vatten då det 
troligtvis kommer att användas för nedkylning av panna. Vid brand utanför pannan kan 
detta vatten dock bedömas förorenas av det förbrända materialet. Detta fall bedöms vara 
osannolikt eftersom det finns säkerhetsbarriärer och släcksystem för att undvika detta. 
Mängden kontaminering i släckvattnet bedöms dock vara låg eftersom det troliga är att 
släckinsatsen utgörs av vattenpåföring på pannan och inte direkt på brinnande materiel. 
Det finns många brunnar i hallarna samt mängd släckvatten bedöms vara stor. Spridning 
av släckvattnet till kommunala nätet bedöms kunna ske via östra och mellersta utloppet.  
 
Sannolikhet: låg 
Finns säkerhetssystem för att motverka en okontrollerad förbränning och det finns 
automatiskt släcksystem för att motverka en brand utanför pannan. 

Scenario 5 – brand i verkstadshall pga. osäkert svetsarbete 
Konsekvens: medel 
Bedöms bli ett explosivt brandförlopp inomhus varpå det blir en större brand. Sannolikt 
släckmedel är vatten i form av dimma på branden från acetylen. Det finns många brunnar 
i verkstad samt utanför och mängd släckvatten bedöms vara medelstor. Spridning av 
släckvattnet till kommunala nätet bedöms kunna ske via mellersta utloppet.  
 
Sannolikhet: medel 
Mänskliga faktorn vid exempelvis heta arbeten med acetylentub bidrar till en relativt hög 
sannolikhet.  

Scenario 6 – pelletssilo antänds/pellets i pannhall antänds utanför 
förbränningskammaren 
Konsekvens: låg 
I aktuellt fall är det sannolikt så att räddningstjänsten låter silobranden brinna ut och 
istället påföra vatten för att kyla närliggande ytor för att minska spridningsrisk. Denna 
skyddsmetod medför ej kontaminerat släckvatten. En annan släckmetod kan vara att silo 
släcks med hjälp av inertering, vilket är en ur släckvattenperspektiv ren släckmetod. En 
brand i pelletspannhallen släcks troligtvis med skum. Dock finns varken spillvatten eller 
dagvattenbrunn inuti pannhall, varför konsekvensen blir låg. 
 
Sannolikhet: hög/medel 
Pellets har en benägenhet att självantända.  
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Scenario 7 – läckage av diesel från lossningsbil antänds i anslutning till 
dieselcistern och lossningsbil 
Konsekvens: hög 
En brand som startar vid lossning av diesel till dieselcisternen (10 m3) kan få ett stort 
brandförlopp som kräver större mängder med släckvatten. Hela cisternen är dock invallad 
enligt uppgift från driftpersonalen, vilket sänker konsekvensen eftersom 
släckvattenbehovet blir lägre än vid en icke invallad cistern. Dock kan ett läckage av 
diesel ske från tankbilen, vilket innebär att det blir en pölbrand. Om tanken då rämnar blir 
scenariot en större pölbrand. Släckning sker troligen med skum. Det finns flertal 
dagvattenbrunnar i närheten av cistern och lossningsplats. Spridning av släckvattnet till 
kommunala nätet bedöms kunna ske via östra och mellersta utloppet.  
Sannolikhet: låg/medel 
Mänskliga faktorn finns vid lossning, dock finns skyddssystem som ska motarbeta 
överfyllnad av cistern och flampunkt för vätskan är relativt hög. 

Scenario 8 – läckage/spill på golv antänds 
Konsekvens: låg 
Läckaget som antänds förväntas vara mycket begränsat, då det ej rör sig om större volym 
på respektive enhet. Det föreligger krav enligt gällande regelverk att brandfarliga vätskor 
till viss del ska vara invallade. Branden bedöms bli begränsad inom förrådet. Skum 
förväntas användas som släckmedel, och brunnstätting kan användas vid behov. 
Erfordrad släckvattenmängd bedöms vara låg. Spridning av släckvattnet till kommunala 
nätet bedöms kunna ske via mellersta utloppet. 
Sannolikhet: låg 
Mänskliga faktorn är närvarande. Dock är flampunkt på olja hög och läckage bedöms lätt 
kunna uppmärksammas och tas om hand innan antändning sker. 

Scenario 9 – brand i spill av uppvärmd olja till värmepump 
Konsekvens: medel 
En brand i olja i värmepump bedöms kunna ge ett brandförlopp som är relativt begränsat 
då mängden brännbart material i pumphallarna är relativt lågt. Ett rämnande av oljetank 
skulle kunna bidra till att kontaminerat släckvatten når brunnarna som finns i 
pumphallarna. Det bedöms osannolikt att brunnstättingar läggs innan släckarbete 
påbörjas. Skum kommer sannolikt användas som släckmedel. Spridning av släckvattnet 
till kommunala nätet bedöms kunna ske via östra utloppet. 
Sannolikhet: låg 
Sannolikheten att brand uppstår i oljan bedöms vara mycket låg eftersom den ej är 

brandfarlig vid drifttemperaturen (50 ⁰C) och eftersom processen bryts automatiskt (vid 90 

⁰C) långt innan oljan når sin flampunkt (252 ⁰C).  

Scenario 10 -  brand i spill i av bioolja 
Konsekvens: låg 
Biooljan i sig själv är ej brännbar vid normal temperatur och har hög viskositet. 
Sannolikhet: låg 
Brand bedöms som osannolikt pga. ovanstående. 
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4.1 Dimensionerande scenario 

Ovanstående bedömningar redovisas i riskmatris nedan. 

   

Figur 2. Riskmatris 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det dimensionerande scenariot för 

släckvattenmängd är Scenario 7 – brand vid dieselcistern bakom LHVC-byggnaden. 
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5 Släckvattenvolymer 

I detta avsnitt görs en uppskattning av hur mycket släckvatten som kan behöva tas om 

hand vid en brand och som hanteringen därför ska dimensioneras efter. Volymer som 

ingår i totala släckvattenvolymen är släckvattnet genererat av räddningstjänsten samt 

volymer som genereras av brännbart material (läckage).   

5.1 Släckvattenvolym genererad av räddningstjänst 

Det finns olika metoder att bestämma vilka volymer släckvatten som kan behövas för 

brandsläckning. I denna utredning tillämpas schablonvolymer och statistik av förbrukad 

mängd vid olika släckningsinsatser och cisternvolymer.  

5.1.1 Brandvatten 

Förenklat beror brandvattenbehovet av brandbelastningen vid objektet och vilken 

utbredning branden riskerar att få. Vid risk för stor utbredning kan vattenbehovet 

exempelvis vara avsevärt mycket större än vid hög brandbelastning och liten utbredning. I 

Tabell 3 listas brandvattenbehovet för olika områden och verksamheter enligt VAV-P83.  

Tabell 3. Enligt VAV-P83 bör nedanstående normalvärden på brandvattenbehovet för olika typer av 

områden gälla. 

Områdestyp Brandvattenförbrukning 

A. Bostadsområden eller andra jämförligaområden med serviceanläggningar 

Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor, 

radhus och kedjehus 
600l/min 

Annan bostadsbebyggelse 1200 l/min 

B. Industriområden, enstaka industrianläggningar eller andra från 

brandsynpunkt jämförliga områden 

Låg brandbelastning, d v s brandsäkra 

byggnader utan upplag av brännbart 

material 

600l/min 

Normal brandbelastning, d v s brandsäkra 

byggnader utan större upplag av 

brännbart material 

1200 l/min 

Hög brandbelastning, såsom 

snickerifabriker, brädgårdar o dyl. 
2400l/min 

Exceptionell brandbelastning, såsom 

oljehanteringsanläggningar o dyl. 
>2400l/min 

 

För verksamheter med hög brandbelastning, till exempel oljehanteringsanläggningar kan 

vattenbehovet uppgå till mer än 2 400 l/min.  

I det aktuella fallet är brandbelastningen lokalt jämförbar med en 

oljehanteringsanläggning med tanke det styrande brandscenariot med brand vid 

dieselcistern. Dock bedöms ett brandvattenbehov överstigande 2 400 l/min vara mer 
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relevant för oljeterminaler där det finns flertal cisterner och i större volymer. Risken för en 

större brand med stor spridning bedöms vara låg. Erfordrat brandvatten till kylning och 

skum bedöms därför kräva ett flöde motsvarande 2 400 l/min (2,4 m3/min).  

5.1.2 Släcktid 

Dimensionerande påföringstid/släcktid för cisternbränder med fast tak är enligt MSB & 

Särdqvist (2013) 30 minuter, där skum används som släckmedel. För en ej invallad 

pölbrand från spill rekommenderas en kortare släcktid på 15 minuter. Den minsta tid med 

tillhörande volym och flöde som en släckinsats bör planeras och beräknas efter bör vara 

30 minuter, vilket därför blir den dimensionerande släcktiden i aktuellt fall. 

Längre tid kan dock förekomma, sett till exempelvis scenario 4 (okontrollerad förbränning 

panna) där en längre släcktid kan förväntas då det kan kräva vattenpåföring. Som 

konstaterats tidigare medför en okontrollerad förbränning i pannhall ej sannolik hög grad 

av kontaminerat släckvatten. 

Tillförd volym av skum bedöms som försumbart i förhållande till totala mängden 

släckvatten. 

5.1.3 Släckvattenvolym 

Med en brandvattenförbrukning på 2,4 m3/min och en släckinsats på 30 minuter ger detta 

en total släckvattenvolym om: 

Släckvattenvolym genererat av räddningstjänsten (VRTJ):  

𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑅𝑇𝐽,𝑆𝑐7 = 𝑞𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 = 2,4 ∗ 30 = 𝟕𝟐𝒎𝟑 

Detta scenario bedöms vara konservativt med hänsyn till att spill på lastningsplatser 
normalt kräver en dimensionerande släckvattentid på 15 min. 

5.2 Vätska som adderas till släckvattenvolymer 

Eftersom hela dieselcisternen är invallad är det främst om tankbilen rämnar som denna 

kan utgöra ett tillskott till släckvattnet. En tankbils volym uppgår till ca 50 m3. 

𝑣𝑠𝑙ä𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑀𝑇𝑅𝐿 𝑆𝑐7 = 𝟓𝟎 𝒎𝟑 

För övriga scenario bedöms tillfört släckvatten från vätskor inom anläggningen vara 
försumbart. 
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5.3 Sammanställning av totala släckvattenvolymer 

Släckvattenvolym genererad av räddningstjänsten samt av brännbart 

material/kontaminering summeras för att erhålla det dimensionerande släckscenariot: 

- Dimensionerande släckvattenvolym på Gunnesboverket blir alltså 72+50=122 m3. 

Givet att vissa åtgärder görs kommer släckvattnet helt eller delvis kunna vallas in inom 
dagvattensystemet, se avsnitt 3.3.1. Se åtgärdsförslag i kapitel 7.  

Resterande släckvattenvolymer kommer behöva förses med invallning som placeras ut 
av räddningstjänsten. 

6 Egenskaper och omhändertagande av släckvatten 

6.1 Allmänt om släckvatten 

Vid en brand tvättas föroreningar ned tillsammans med släckvattnet. Ämnen och 

koncentrationer varierar beroende på vad som brunnit, vad som finns på platsen och hur 

brand- och släckningsförloppet sett ut. Släckvattnet kan innehålla såväl kemiska lösta 

ämnen som fasta partiklar, varav båda kan vara organiska eller oorganiska.  

Vilket släckmedel som används vid släckningsarbetet påverkar också vilka ämnen som 

löses och släckmedlet i sig kan innehålla skadliga ämnen. När skum blandas i vattnet 

genereras ofta ett giftigare släckvatten som dessutom har en högre spridningsrisk, då 

emulgerade oljor inte stoppas i oljeavskiljare och lättare tas upp av organismer. Vid 

förbränning av olja bildas i första hand PAH, BOD, COD, svavelhaltiga föreningar och 

bensen, där flera har visats vara cancerogena. Föroreningarna i släckvattnet är även 

skadliga om de når reningsverket. Där kan den biologiska reningsprocessen störas och 

riskeras att helt slås ut om föroreningshalten är hög, det kan även skapa problem för den 

kemiska reningsprocessen. 

Släckvatten kan, beroende på markförhållanden mm, infiltrera marken eller genom 

ytavrinning nå områden som är mer eller mindre miljökänsliga. 

6.2 PFAS och PFOS 

6.2.1 Allmänt och användningsområde 

Släckmedlet skum innehåller PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) vilket är 

syntetiskt framställda kemikalier. Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är ett 

samlingsnamn på en grupp kemikalier som är framställda för att tåla höga temperaturer 

och vara vatten- och fettavisade. De mest kända typerna av PFAS är PFOS och PFOA . 

PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvatten och livsmedel. Vissa polyfluorerade 

alkylsubstanser kan brytas ner till perfluorerade alkylsyror (PFAA), som i sin tur inte bryts 

ned alls och försvinner mycket långsamt från människokroppen. Att dricka vatten med 

höga halter av PFAS under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter. 
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6.2.2 Nya biologiskt nedbrytbara skumvätskor 

Utfasningen av skumvätskor innehållande PFAS har gjort att nya fluorfria skumvätskor 

har utvecklats. Flera leverantörer har numera fluorfria (PFAS-fria) skumvätskor i sitt 

sortiment. Gemensamt för dessa är att de bryts ner snabbare utan bioackumulering men 

att de förbrukar mer syre. I strömmande vatten är dock syreförbrukningen begränsad. 

6.3 Omhändertagande av släckvatten 

Genom att samla upp släckvattnet har man möjlighet att pumpa upp det och transportera 

det till behandlingsanläggning eller rena det på plats innan det släpps ut. Hur släckvatten 

från en eventuell brand ska renas beror på vilka föroreningar som förekommer och 

undersöks på plats genom provtagning.  

Under en räddningsinsats är målsättningen, parallellt med de akut skadeavhjälpande 

åtgärderna, även att säkerställa att det förorenade släckvattnet vallas in så att den 

primära skadan på miljön hindras.  
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7 Åtgärdsförslag och rekommendationer 

Vid analys av det dimensionerande scenariot har Sweco Brand och Riskteknik identifierat 

ett antal åtgärdsförslag som bör beaktas för att reducera risken avseende påverkan på 

miljön i händelse av brand inom anläggningen. Dessa åtgärdsförslag bör utredas vidare 

med avseende på omfattning, kostnad och nytta. En kombination av nedanstående 

åtgärdsförslag kan bli aktuellt. Åtgärdsförslag bör kombineras med listade 

rekommendationer för att hantering av släckvatten ska kunna ske tillfredsställande på 

anläggningen.  

7.1 Åtgärdsförslag 

1. Utifrån släckvattenutredningen krävs att dagvattenutlopp östra och mellersta spill- 

samt dagvattenutloppen förses med avstängningsventiler (totalt 3 stycken) så att 

förorenat släckvatten inte når ut till kommunalt ledningsnät. Dessa kan vara 

handmanövrerade. Se även rekommendation 1 nedan. 

2. Brunnstättingar bör finnas i anslutning till lossningsplatser och i LHVC-byggnad. 

7.2 Rekommendationer 

1. Vid östra dagvattenutloppet finns även ett spillvattenutlopp mot kommunalt 

system. Eftersom åtgärder 1 enligt ovan bör genomföras och eftersom spill- och 

dagvattenledningarna ligger i direkt anslutning till varandra, rekommenderas att 

även östra spillvattenutloppet förses med avstängningsventil.  

2. Insatsplan bör uppdateras med information om släckvattenhantering och 

avstängningsventiler samt vart brunnstättingar finns inom anläggningen. 

3. Undersök/välj företag som kan tillhandahålla tjänst för att ta emot förorenat 

släckvatten (ex. SAFIR) och upprätta avtal med ett sådant företag om så saknas. 

4. Beredskapsplan med uppdaterade ritningar över ledningar, ventiler samt brunnar 

bör upprättas och ska göras tillgängliga för personalen. Uppdatera rutiner så att 

eventuell avstängningsventil kan stängas och eventuella brunnstättingar 

monteras av personal på anläggningen vid utsläpp/brand. I rutin bör även framgå 

eventuellt avtal enligt pkt. 3 ovan och kontaktuppgifter till företag. 
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8 Osäkerheter 

Utredningen har inneburit flera förenklingar och antaganden. Det innebär att flera 

alternativa händelseutvecklingar jämfört med de som presenteras i denna utredning är 

möjliga. De redovisade scenariona anses dock vara representativa för att övergripande 

belysa problematiken med hjälp av konservativa resonemang. 

9 Slutsats 

Volymen förorenat släckvatten vid en dimensionerande brand på Gunnesboverket 

bedöms inte i sin helhet kunna omhändertas av anläggningens befintliga 

utformning/system. För att hindra förorenat släckvatten att spridas till kommunalt nät bör 

åtgärder vidtas. Sweco Brand och Riskteknik har upprättat en sammanställning över 

åtgärder som anses relevanta för aktuell anläggning, se kapitel 7.  
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Bilaga 1 – Översikt brandrisker 

Se ritning på nästkommande sida. 
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Bilaga 2 – Översikt avlopp och dagvattennät 

Se ritningar på två nästkommande sidor. 
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Bilaga 3 – Jordartskarta 

Se ritning på nästkommande sida. 
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