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Sammanfattning  
På Kv. Ismåsen 1 finns ett kylsystem med ammoniak. I samband med ändring av detaljplan för att 
möjliggöra uppförande av hotell på Kv. Ismåsen 1 krävs en riskanalys för att säkerställa att personer i 
planområdet inte utsätts för oacceptabelt höga risker till följd av närheten till kylsystem med 
ammoniak. 

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i 
förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 

Med hänsyn till närhet mellan kylmaskin och hotell har åtgärder förutsatts vidtas för att möjliggöra 
aktuell detaljplan. Åtgärd som förutsätts är att systemet ändras till ett indirekt system där ammoniak 
endast förekommer i kylmaskinrum. Detta innebär att ett utsläpp av ammoniak till omgivningen 
endast kan ske antingen via säkerhetsventil eller via ett utsläpp i kylmaskinrum och vidare spridning 
utomhus via nödventilationen som finns i kylmaskinrummet. 

Riskanalysen har resulterat i en låg risknivå inom planområdet för det planerade hotellet. Detta 
under förutsättning att de åtgärder som förutsatts vidtas kommer att genomföras. Dessa åtgärder 
beskrivs i avsnitt 3.3 och utgör en mycket viktig förutsättning för analysens slutsatser. 

Utöver dessa åtgärder rekommenderas även följande åtgärder vidtas på hotellet: 

- Friskluftsintag placeras med skyddade lägen, d.v.s. ej i riktning mot utsläppspunkter från 
kylsystemet (säkerhetsventil respektive nödventilation). 

- Utrymningsvägar från hotellet placeras så att åtminstone en utrymningsväg mynnar bort från 
riskkällan, d.v.s. ej i riktning mot möjliga utsläppspunkter från kylsystemet (säkerhetsventil 
respektive nödventilation). 

Även efter att åtgärder vidtagits kommer det finnas scenarier som innebär risk för allvarlig skada för 
personer som utsätts för ett gasmoln med ammoniak om en olycka uppstår. De scenarier som kan 
orsaka dessa skador har dock en låg sannolikhet. Med hänsyn till den begränsade mängden 
ammoniak, den korta varaktigheten för möjligt utsläpp samt att utsläppet sker högt ovan mark 
bedöms risknivån acceptabel.  

I samband med beslut avseende riskbedömningar vid en ändring av detaljplan är det relevant att 
beakta helhetsbilden för området i närheten av riskkällan och inte enbart den specifika detaljplanen, 
i detta fall hotellbyggnation. Åtgärd i form av byte av kylsystem till ett som medför mindre 
omgivningspåverkan vid en olycka (vilket är föreslaget i denna analys) innebär en höjning av 
säkerhetsnivån för samtliga verksamheter i närheten av arenan samt för personer som besöker 
arenan. Åtgärden kommer därmed inte enbart att ge en positiv effekt för personer på planerat 
hotell, utan även för besökare på arenan och övriga verksamheter i närområdet. 

Det är upp till kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående 
åtgärder vidtas krävs att dessa utformas som planbestämmelser i detaljplanen. De åtgärder som man 
beslutar om ska formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- 
och bygglagen (2010:900). Vid formulering av planbestämmelser är det viktigt att funktionen i 
åtgärden bevakas och får ett juridiskt skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig vid en viss teknik 
eller ett specifikt material eftersom det kan dröja flera år innan planen realiseras. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
På Kv. Ismåsen 1 finns ett kylsystem med ammoniak. I samband med ändring av detaljplan för att 
möjliggöra uppförande av hotell på Kv. Ismåsen 1 krävs en riskanalys för att säkerställa att personer i 
planområdet inte utsätts för oacceptabelt höga risker till följd av närheten till kylsystem med 
ammoniak. 

1.2 Syfte 
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i 
förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 

1.3 Omfattning 
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa 
för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte tagits till 
långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp. 

Trafikanter på omgivande vägar omfattas inte av analysen. 

Analysen omfattar endast risker förknippade med hantering av ammoniak i kylanläggning på Löfbergs 
arena. 

Endast konsekvenser för personer på hotellet och i närområdet undersöks. Personal beaktas ej. 

1.4 Underlag 
Information om planerade byggnationer och kylsystemets utformning har erhållits huvudsakligen via 
mailkorrespondens med Torbjörn Engelbrektson, Franks kylindustri samt Simon de Bourgh, Consto. 

Ritning A40-1-001, Cadden, Kv. Ismåsen 1, Karlstads kommun, 2020-05-01. 

1.5 Internkontroll 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar som 
gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Signatur i kolumnen för internkontroll på sidan 
2 bekräftar kontrollen. 

1.6 Förutsättningar 

1.6.1 Riskhänsyn vid ny bebyggelse 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) skall 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av 
olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till detaljplaner ska vid behov en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på bland annat hälsa. Utförande av 
miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

1.6.2 Övrig lagstiftning 
Förutom ovanstående lagar och riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och föreskrifter 
avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i första hand 
hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta. Exempelvis så ger 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut föreskrifter för hantering av olika 
brandfarliga och explosiva ämnen. 
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Vidare hanterar Lag (2003:778) om skydd mot olyckor olika verksamheters ansvar för att upprätthålla 
ett tillfredsställande skydd mot olyckor. En konsekvens av denna lag som kan vara av särskilt intresse 
i planärenden är om det i anslutning till planområdet finns anläggningar vilka klassas som ”farliga 
verksamheter” enligt kap 2:4 i denna lag. Sådana verksamheter är ålagda att vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor och de är även skyldiga att analysera risker och 
påverkan på närområdet. 

1.7 Metodik 
Nedan redovisas information om tillvägagångssättet för de olika delstegen i den metodik som 
använts. 

1. Insamling av information; med hjälp av tillgängligt underlag, muntlig information insamlas 
och dokumenteras informationen. 

2. Riskidentifiering. Utifrån en sammanställning av de farliga ämnen som hanteras utförs en 
inledande riskbedömning. För vissa risker är denna inledande bedömning tillräcklig.  

3. Bedömning/beräkning av sannolikhet och konsekvens. 

4. Värdering av risk; behov av åtgärder och/eller ytterligare analyser identifieras. 

5. Förslag till riskreducerande åtgärder redovisas. 

6. Slutsats  

1.8 Tolerabel risk 
För att avgöra om de beräknade risknivåerna är acceptabla eller inte så jämförs de mot angivna 
acceptanskriterier. Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat 
eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. I denna analys använda en riskmatris för att beskriva 
och värdera risknivån. 
 

Nedanstående kriterier för att uppskatta sannolikhet och konsekvens i en riskmatris är hämtade från 
Kemikontoret (2001). Konsekvenserna delas in i tre olika kategorier, vilka i sin tur delas in i fem 
allvarlighetssteg: 

H = Konsekvenser för människors liv och hälsa 
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. 

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 
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Kombinationen sannolikhet och konsekvens sammanfattas i en riskmatris, se Figur 0.1. 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”. Zonerna i matrisen nedan är definierade i ett exempel hämtat ur Kemikontoret (2001). 
Liknande kriterier finns även i IPS (2002) samt SRV (1997).  

 

 

Figur 0.1 Riskmatris för hälsa. Värdering av risk genom viktning av sannolikhet för en skadehändelse och dess 
konsekvenser. 
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2. Översiktlig beskrivning av området 

2.1 Områdesbeskrivning 
Inom planområdet finns en ishall och innebandyhall. Norr och öster om Löfbergs arena är en 
parkeringsplats samt en travbana. I söder är bostäder belägna cirka 60 meter från kylanläggningen. I 
väst ligger Klarälven. Hotellet planeras väster om arenan, i direkt anslutning till denna, vilket innebär 
att avstånd mellan hotell och ammoniaksystemet är cirka 20 meter.  

 

Figur 2.1. Satellitbild från Google maps.  

2.2 Planerad bebyggelse 
Den förändring som planeras är att uppföra hotell på Kv. Ismåsen 1, Karlstad. Hotellet planeras 
utföras med 68 rum. På entréplan utförs inlastningscentral, garage etc. Plan 2 utförs med cirka 12 
hotellrum på halva ytan och resterande halva används för gym. På plan 3 och 4 planeras cirka 28 rum 
på vardera plan. Plan 5 kommer att nyttjas för kontor och plan 6 kan komma att utgöra takterrass. 

 

Figur 2.2. Hotellet planeras på den grönmarkerade ytan nedanför arenan.  
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3. Riskinventering 

3.1 Allmänt 
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. 
Riskinventeringen omfattar de riskkällor som kan innebära plötsliga och oväntade olyckshändelser 
med konsekvens för det aktuella området. I denna analys studeras endast kylsystem med ammoniak. 

3.2 Identifiering av riskkällor 
Ammoniak är en gas som används i kylsystem. Ämnet är giftigt och kan orsaka skada vid inandning. 
Ämnet har en obehaglig lukt som känns tydligt vid låga koncentrationer, d.v.s. vid koncentrationer 
som inte är skadliga att andas in. Personer som utsätts för ämnet kommer därmed, om de har 
möjlighet, att naturligt söka sig ifrån området med gasmolnet. 

Generellt gäller att för kylsystem med ammoniak innebär det störst omgivningspåverkan om ett 
utsläpp från systemet sker utomhus i jämförelse med inomhus. Utsläpp kan ske på grund av 
exempelvis ventilläckage, flänsläckage eller skada på rörledning. 

Befintligt kylsystem med ammoniak på Löfbergs arena är utfört så att det förekommer ammoniak 
såväl inomhus som utomhus. Ammoniak leds i rörledningar till kondensorer placerade utomhus på 
yttertak, vilket är nödvändigt för denna systemtyp. Detta system förutsätts dock ändras, se avsnitt 
3.3. 

3.2.1 Gränsvärden 
Nedan redovisas ett antal gränsvärden som är relevanta att beakta i samband med 
konsekvensbedömning till följd av ett utsläpp. 

KGV: Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 5 minuter. 
AEGL-2: Den luftburna koncentrationen av ett ämne över vilken man beräknat att den 

allmänna befolkningen, inklusive känsliga individer, kan få irreversibla eller andra 
allvarliga och långvariga hälsoeffekter eller en nedsatt förmåga att fly från 
exponeringen. 

AEGL-3: Den luftburna koncentrationen av ett ämne över vilken man beräknat att 
befolkningen, inklusive känsliga individer, kan drabbas av livshotande hälsoeffekter 
eller död. 

IDLH:  Gränsvärdet IDLH togs fram som ett stöd i valet av andningsskyddsutrustning. Tanken 
med IDLH var att bestämma vid vilken koncentration en arbetare kan utrymma från ett 
förorenat område, utan att drabbas av irreversibla hälsoeffekter, ifall dennes 
andningsskyddsutrustning skulle krångla. I bedömningen vägs också in symptom som 
påverkar förmågan att fly, t.ex. ögonirritation eller förvirring.  
Rent beräkningsmässigt är IDLH den maximala koncentration som vid upp till 30 
minuters exponering varken orsakar irreversibla hälsoeffekter eller ger symptom som 
påverkar förmågan att sätta sig i säkerhet 

 

3.3 Åtgärder som förutsätts vidtas 
På grund av kylanläggningens närhet till det planerade hotellet har det förutsatts att vissa åtgärder 
blir nödvändiga att vidta. Analysen ska ge svar på om dessa åtgärder bedöms tillräckliga eller om 
ytterligare åtgärder erfordras. 

Systemet ändras till ett indirekt system där ammoniak endast förekommer i kylmaskinrum. Detta 
innebär att ett utsläpp av ammoniak till omgivningen endast kan ske antingen via säkerhetsventil 
eller via ett utsläpp i kylmaskinrum och vidare spridning utomhus via nödventilationen som finns i 
kylmaskinrummet. Systemet utformas enligt Svensk kylnorm eller motsvarande branschpraxis. 
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Kyla kommer att överföras till en köldbärare (glykolvatten) i kylmaskinrummet. Detta innebär att 
ammoniak inte finns någon annanstans än i maskinrum. I nuläget är total mängd ammoniak i 
systemet cirka 450 kg. Denna mängd kommer att minskas till cirka 350 kg efter ombyggnationen. 

Ventilationsflöde o kylmaskinrum är minst 2 omsättningar per timme. Det är en frekvensstyrd EX-
klassad frånluftsfläkt. Nödventilation ventilerar med flöde 780 liter/sekund. 

Nödventilation och säkerhetsventil mynnar på taket ovanför restaurangen, d.v.s. cirka 11 meter ovan 
mark. 

Säkerhetsventilen öppnar vid tryck 13 bar (lågtryckssida) respektive 25 bar (högtryckssida) och har 
ett maxflöde på 1853 kg/h på högtrycksdelen och 925 kg/h på lågtrycksdelen.  

Avstånd mellan säkerhetsventil och hotell är cirka 15-20 meter och mellan nödventilation och hotell 
är cirka 40 meter.  

 

Figur 3.1. Placering av kylanläggning. 
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4. Scenarioanalys 
Ammoniak kommer att finnas i ett slutet system i kylmaskinrummet. Utsläpp kan endast ske via 
nödevakueringsfläkt eller tryckavlastningsventil.  

Följande händelser har identifierats som kan ge ett utsläpp av ammoniak till omgivningen. 

Scenario 1. Utsläpp i kylmaskinrum. I kylmaskinrummet kan utsläpp ske via läckage från rör, ventil, 
kompressor etc. Vidare spridning till omgivningen sker via nödventilationsfläkt. 

Scenario 2. Utsläpp via säkerhetsventil. Utsläpp direkt till omgivningen kan ske om tryckhöjning sker i 
systemet så att säkerhetsventil löser ut. Detta kan exempelvis bero på något fel eller brandpåverkan 
av systemet.  

4.1 Scenario 1. Utsläpp i kylmaskinrum.  
Läckage i kylmaskinrum. Detta kan exempelvis vara ett litet eller stort ventilläckage. Ammoniaken 
kommer att ansamlas i rummet. Spridning till omgivningen kan ske via nödevakueringsfläktar.  

Sannolikhet för litet läckage bedöms till en gång per 10 000 år och stort läckage till en gång på 
100 000 år, tabell 4.2, SRV (2003). 

Beräkning utförs för spridning till omgivningen vid utsläpp via nödventilation av 100 % ammoniakgas. 

Flödet på fläktarna är 780 liter per sekund. 3,5 m3/s. Ammoniak har densitetstal 0,6. Luft väger cirka 
1,2 kg/m3, vilket innebär att ammoniakgas väger cirka 0,72 kg/m3. Maximal källstyrka via 
nödventilationen blir därmed: 

0,72 kg/m3  x  0,780 m3/s =0,56 kg/s 

Det antas att maximalt 50 % av mängden ammoniak i systemet sprids ut, vilket innebär att utsläppet 
kan pågå under (350 x 0,5) kg / 0,56 kg/s = 312 sekunder = 5 minuter 

4.2 Scenario 2. Utsläpp via säkerhetsventil 
Om utsläpp sker via säkerhetsventil kan det innebära ett maxflöde på 1853 kg/h (0,51 kg/s). 

Om hela mängden ammoniak i systemet släpps ut kan utsläppet pågå i 350 kg / 0,51 kg/s = 686 
sekunder = cirka 11 minuter 

Sannolikhet för scenariot uppskattas till mindre än en gång på 1000 år. 

4.3 Dimensionerande väderförhållanden 
Väderförhållanden som används i beräkningarna är desamma som anges i MSB (2016) för normalt 
väder och väder som ger långa riskavstånd. Dessa värden används som dimensionerande i 
beräkningarna.  

Omgivning, vilket definierar ytråheten, ansätts till ”stad/skog”.  
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4.4 Konsekvensbedömning 
I tabellen nedan redovisas avstånd till respektive koncentration. Beräkningarna är utförda med 
spridningssimuleringsprogrammet Aloha1 och återges i Bilaga A. 

Scenario Källstyrka/ 

varaktighet 

Väder Avstånd i meter till följande koncentration: 

50 ppm 
KGV 

220 ppm  

AEGL 2, 10 
min 

300 ppm 

IDLH 

2700 ppm 

AEGL3  

10 min 

5000 ppm 

1a 0,56 kg/s,  

5 minuter 

D, 5 m/s,  

15 ⁰C 

295 128 104 Uppnås ej Uppnås ej 

1b 0,56 kg/s,  

5 minuter 

F, 2 m/s,  

5 ⁰C 

1100 440 364 Uppnås ej Uppnås ej 

2a 0,51 kg/s, 
11 minuter 

D, 5 m/s,  

15 ⁰C 

280 120 97 Uppnås ej Uppnås ej 

2b 0,51 kg/s, 
11 minuter 

F, 2 m/s,  

5 ⁰C 

1000 416 344 Uppnås ej Uppnås ej 

Tabell 4.1 Konsekvensavstånd. 

Resultaten för scenario 1 och scenario 2 är likvärdiga för respektive väderförhållanden. Därav 
utvärderas de gemensamt. 

Personer inom drygt 100 meter vid normala väderförhållanden och 400 meter vid väderförhållanden 
gynnsamma för gasspridning kan utsättas för allvarliga långvariga hälsoeffekter. Detta kan därmed 
drabba personer på det nya hotellet men även personer utanför arenan.  

Konsekvensklass 3, d.v.s. ”enstaka svårt skadade, svåra obehag” enligt riskmatrisen. 

Beräkningar är utförda för en bebyggd miljö (stadsmiljö) vilket innebär att viss hänsyn tas till den 

turbulens/utspädning som erhålls när ett gasmoln passerar byggnader. Utsläppet sker vid en stor 

byggnad vilket kommer att innebära en ytterligare uppblandning av gaserna vid ett utsläpp till följd 

av att det bildas en lävak (se nedan) vid byggnaden. Detta innebär att koncentrationen av ammoniak 

i närheten av ishallen/hotellet kommer att vara lägre än dessa beräkningar visar. Denna påverkan är 

beskriven i FOA (1998). 

Luft som strömmar mot en byggnad strömmar runt byggnaden enligt figur nedan. Framför 
byggnaden bildas en mindre virvel. På andra sidan byggnaden bildas en större virvel där luften 
cirkulerar. Dessa virvlar kallas lävakar. Ett utsläpp kommer att följa med dessa luftströmmar. Det 
kommer därmed att bildas en mindre lävak på sidan i riktningen där utsläppet kommer ifrån. Där 
kommer gasen samlas, cirkulera runt och spädas ut. Samma sak sker på andra sidan av byggnaden. 
Där blir det dock en större lävak2.  

 

1 Aloha 5.4.7 Developed by Office of Emergency Management, EPA and Emergency Response Division, NOAA. 

2 Hur farlig är en ishall med ammoniak? H Eriksson, J Burman, L Tanning, S Winter, Försvarets forskningsanstalt, 1998 
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Figur 4.1. Bilden visar hur luften strömmar runt en byggnad.   

 

5. Riskvärdering 
Scenarierna förs in i riskmatrisen vilket leder till placering inom det gröna området vilket betraktas 
som låg risknivå.  

Kriterier för tolerabel risk baseras normalt på dödsfall av en genomsnittsperson. Detta symboliseras 
av LC50-värdet som är den koncentration av ämnet som innebär att 50 % av utsatt population 
omkommer. Denna koncentration är högre än AEGL-3 värdet som presenteras i denna analys. 
Eftersom AEGL 3 – värdet inte uppnås i omgivningen kommer inte heller LC50-värdet uppnås. 

Åtgärderna innebär en begränsning av utsläppsmängd samt varaktighet av gasmolnet, d.v.s. den tid 
som personer kan utsättas för ammoniakgasen.  

Plats/scenario Väder Scenario Sannolikhet Konsekvens 

Kylmaskinrum D, 5 m/s, 15 ⁰C 1a 1 3 

F, 2 m/s, 5 ⁰C 1b 1 3 

Säkerhetsventil D, 5 m/s, 15 ⁰C 2a 1 3 

F, 2 m/s, 5 ⁰C 2b 1 3 

 

 

Figur 5.1. Riskmatris. Samtliga scenarier placeras inom området som innebär en låg risknivå. 

5.1 Hantering av osäkerheter 
Som indata i bedömningar och beräkningar erfordras värden på eller information om bl.a. 
utformning, olycksstatistik, väder, vind och hur olika ämnen beter sig med mera. 
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För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och antaganden innebär används överlag 
konservativa uppskattningar. Sammantaget kan sägas att de uppskattningar och förenklingar som 
görs vid beräkning av risken med stor sannolikhet ger en överskattning av risknivån. Utförda 
antaganden innebär att hänsyn tas till ingående osäkerheter i analysen. 

6. Åtgärdsförslag 
Åtgärder som förutsätts vidtas utgörs av utbyte av ammoniaksystemet till ett system med endast 
ammoniak i kylmaskinrum. Detta är beskrivet i avsnitt 3.3. Utöver dessa åtgärder rekommenderas 
även följande åtgärder vidtas på hotellet: 

- Friskluftsintag placeras med skyddade lägen, d.v.s. ej i riktning mot utsläppspunkter från 
kylsystemet (säkerhetsventil respektive nödventilation). 

- Utrymningsvägar från hotellet placeras så att åtminstone en utrymningsväg mynnar bort från 
riskkällan, d.v.s. ej i riktning mot möjliga utsläppspunkter från kylsystemet (säkerhetsventil 
respektive nödventilation). 

 

7. Slutsatser 
Riskanalysen har resulterat i en låg risknivå inom planområdet för det planerade hotellet. Detta 
under förutsättning att de åtgärder som förutsatts vidtas kommer att genomföras. Dessa åtgärder 
beskrivs i avsnitt 3.3 och utgör en mycket viktig förutsättning för analysens slutsatser. 

För hotellet rekommenderas även åtgärder på ventilationsintag och utrymningsvägar enligt kapitel 6.  

Även efter att åtgärder vidtagits kommer det finnas scenarier som innebär risk för allvarlig skada för 
personer som utsätts för ett gasmoln med ammoniak om en olycka uppstår. De scenarier som kan 
orsaka dessa skador har dock en låg sannolikhet. Med hänsyn till den begränsade mängden 
ammoniak, den korta varaktigheten för möjligt utsläpp samt att utsläppet sker högt ovan mark 
bedöms risknivån acceptabel.  

I samband med beslut avseende riskbedömningar vid en ändring av detaljplan är det relevant att 
beakta helhetsbilden för området i närheten av riskkällan och inte enbart den specifika detaljplanen, 
i detta fall hotellbyggnation. Åtgärd i form av byte av kylsystem till ett som medför mindre 
omgivningspåverkan vid en olycka (vilket är föreslaget i denna analys) innebär en höjning av 
säkerhetsnivån för samtliga verksamheter i närheten av arenan samt för personer som besöker 
arenan. Åtgärden kommer därmed inte enbart att ge en positiv effekt för personer på planerat 
hotell, utan även för besökare på arenan och övriga verksamheter i närområdet. 

Det är upp till kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående 
åtgärder vidtas krävs att dessa utformas som planbestämmelser i detaljplanen. De åtgärder som man 
beslutar om ska formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- 
och bygglagen (2010:900). Vid formulering av planbestämmelser är det viktigt att funktionen i 
åtgärden bevakas och får ett juridiskt skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig vid en viss teknik 
eller ett specifikt material eftersom det kan dröja flera år innan planen realiseras. 
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Bilaga A - Konsekvensberäkningar 
 

 

Scenario 1a 

 

CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA 

   CAS Number: 7664-41-7                  Molecular Weight: 17.03 
g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   AEGL-3 
(60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.5° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from e at 10 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 15° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

  

 

SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 0.56 kilograms/sec      Source Height: 11 meters 

   Release Duration: 5 minutes 

   Release Rate: 33.6 kilograms/min 

   Total Amount Released: 168 kilograms 

   Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase 
flow. 

      Use both dispersion modules to investigate its potential 
behavior. 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 

   Red   : LOC is not exceeded --- (2700 ppm) 

   Note: Threat zone was not drawn because 

      the ground level concentrations never exceed the LOC. 

   Orange: 104 meters --- (300 ppm = IDLH) 

   Yellow: 128 meters --- (220 ppm) 
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Scenario 1b 

CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA 

   CAS Number: 7664-41-7                  Molecular Weight: 17.03 
g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   
AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.5° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 
atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 
100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from e at 10 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 
tenths 

   Air Temperature: 15° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 0.56 kilograms/sec      Source Height: 11 
meters 

   Release Duration: 5 minutes 

   Release Rate: 33.6 kilograms/min 

   Total Amount Released: 168 kilograms 

   Note: This chemical may flash boil and/or result in two 
phase flow. 

      Use both dispersion modules to investigate its potential 
behavior. 

 

 THREAT ZONE:  

Model Run: Gaussian 

   Red   : LOC is not exceeded --- (2700 ppm) 

   Note: Threat zone was not drawn because 

      the ground level concentrations never exceed the LOC. 

   Orange: 104 meters --- (300 ppm = IDLH) 

   Yellow: 295 meters --- (50 ppm) 
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Scenario 2a 

 

  CAS Number: 7664-41-7                  Molecular Weight: 17.03 
g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   
AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.5° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 
atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 
100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from e at 10 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 
tenths 

   Air Temperature: 15° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 0.51 kilograms/sec      Source Height: 11 
meters 

   Release Duration: 11 minutes 

   Release Rate: 30.6 kilograms/min 

   Total Amount Released: 337 kilograms 

   Note: This chemical may flash boil and/or result in two 
phase flow. 

      Use both dispersion modules to investigate its potential 
behavior. 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 

   Red   : LOC is not exceeded --- (2700 ppm) 

   Note: Threat zone was not drawn because 

      the ground level concentrations never exceed the LOC. 

   Orange: 97 meters --- (300 ppm = IDLH) 

   Yellow: 120 meters --- (220 ppm) 
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Scenario 2b 

CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA 

   CAS Number: 7664-41-7                  Molecular Weight: 17.03 
g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 30 ppm   AEGL-2 (60 min): 160 ppm   
AEGL-3 (60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 150000 ppm     UEL: 280000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.5° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 
atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 
100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 2 meters/second from e at 10 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 
tenths 

   Air Temperature: 5° C                   

   Stability Class: F (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 0.51 kilograms/sec      Source Height: 11 
meters 

   Release Duration: 11 minutes 

   Release Rate: 30.6 kilograms/min 

   Total Amount Released: 337 kilograms 

   Note: This chemical may flash boil and/or result in two 
phase flow. 

      Use both dispersion modules to investigate its potential 
behavior. 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 

   Red   : LOC is not exceeded --- (2700 ppm) 

   Note: Threat zone was not drawn because 

      the ground level concentrations never exceed the LOC. 

   Orange: 344 meters --- (300 ppm = IDLH) 

   Yellow: 1.0 kilometers --- (50 ppm)  
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Hej!
 
Ja så det blir glykol istället. Ammoniaken kommer att vara kvar ispisten.
 
/Maria
 
Maria Frykblom
                            
Prepart Projekt AB
Västra Torggatan 10, 2 trp
652 25 Karlstad
070-393 11 57
 

 
maria@prepartprojekt.se
www.prepartprojekt.se
 
 
 

Från: Per Anders Olsson <per.anders.olsson@karlstad.se> 
Skickat: den 2 juni 2022 08:16
Till: Maria Frykblom <maria@prepartprojekt.se>
Ämne: Sv: Sammanfattning alternativ
 
Hej igen,
Tack för Risk-PM.
 
Brandskyddslaget skriver att för att minska omgivningspåverkan i samband med ett utsläpp av
ammoniak kan en möjlig åtgärd vara att bygga om systemet till ett indirekt system där endast
ammoniak förekommer i kylmaskinrummet.
 
Så då räknar jag med, som du skriver nedan, att Färjestad nu beslutat att följa den
rekommendationen och byta till indirekt system?
 
Mvh Per Anders
 
 

mailto:maria@prepartprojekt.se
mailto:per.anders.olsson@karlstad.se
mailto:maria@prepartprojekt.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.prepartprojekt.se%2F&data=05%7C01%7Cper.anders.olsson%40karlstad.se%7Ca75375b0a92245f50f9108da445fbc2d%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637897475222812125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WYSiIcmJmLJVZBYiptRllAnsAvVDvmteISqEOhusYK0%3D&reserved=0






Från: Maria Frykblom <maria@prepartprojekt.se> 
Skickat: den 1 juni 2022 09:45
Till: Per Anders Olsson <per.anders.olsson@karlstad.se>
Ämne: VB: Sammanfattning alternativ
 
Hej!
Här kommer om ammoniaken. Vi kommer att byta ut den som är i systemet till glykolbaserat.
 
Behöver du ngt mer?
 
//Maria
 
Maria Frykblom
                            
Prepart Projekt AB
Västra Torggatan 10, 2 trp
652 25 Karlstad
070-393 11 57
 

 
maria@prepartprojekt.se
www.prepartprojekt.se
 
 
 

Från: Simon De Bourgh <simon.debourgh@constoab.se> 
Skickat: den 31 maj 2022 14:32
Till: Maria Frykblom <maria@prepartprojekt.se>
Kopia: Tobias Kvarth <tobias.kvarth@constoab.se>
Ämne: VB: Sammanfattning alternativ
 
Hej Maria!
 
Fick detta av Lars på Brandskyddslaget. Som han motiverar nedan så blir ju kontentan att byts
systemet ut mot ett glykolbaserat system så kommer ju risken för samtliga personer i området
att förbättras. Ammoniak kommer att finnas kvar i det invändiga systemet i maskinrummet och
för det måste en riskanalys tas fram. Men slutkontentan innebär en totalt lägre risk än vad som
förekommer idag.
 
Är det här okej information för nu till kommunen?
 
Med vänliga hälsningar!
 
Simon de Bourgh
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