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2222 SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
Effekter av Samhällets Säkerhetsarbete (ESS) är ett projekt som är finansierat av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta examensarbete är en delstudie inom ESS och skall 

analysera olyckor samt dess förebyggande och skadebegränsande åtgärder på svenska oljedepåer i 

samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL). Syftet är att utreda vilka olyckor som är mest 

frekventa samt vilka åtgärder som bedöms inneha stor potential att förebygga och/eller 

skadebegränsa dessa olyckor. Målet är att beskriva de tio åtgärder som branschen anser inneha stor 

potential. Denna rapport har avgränsats att enbart behandla oljedepåer i Sverige som mellanlagrar 

flytande energibärare, raffinaderiverksamhet och kraftverk undantas. 

Tillvägagångssättet för insamlandet av information baseras på litteraturstudier och intervjuer. För att 

erhålla bedömningar av vilka åtgärder som anses inneha stor potential användes en 

enkätundersökning utarbetad av IVL och utskickad till samtliga ansvariga för Sveriges oljedepåer. I 

Sverige finns 29 oljedepåer som ägs av 10 olika företag. Dessa depåer lagrar främst 

petroleumprodukter och drivmedel. Riskerna på oljedepåer uppkommer vid hantering av produkt, 

främst vid förflyttning av produkt. För att minska eller förhindra dessa risker används förebyggande 

och skadebegränsande åtgärder. Där en förebyggande åtgärd skall minska sannolikheten att en 

olycka sker och en skadebegränsande minska konsekvenserna av en inträffad olycka. Dessa åtgärder 

delas först in i organisatoriska och tekniska åtgärder och som sedan kan separeras i förebyggande 

och skadebegränsande åtgärder. 

De lagstiftningar som reglerar oljedepåer är Sevesolagen, Lagen om skydd mot olyckor, 

Arbetsmiljölagen, Miljöbalken och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Förutom dessa lagar 

finns även flertalet förordningar, föreskrifter och rekommendationer som ytterligare reglerar 

verksamheten. 

En central del i säkerhetsarbetet på en oljedepå är riskhantering, alltså ett organiserat och 

fortlöpande arbete för att inom ett givet system, ha uppsikt över och oftast reducera olycksrisker. För 

att identifiera riskerna används olika typer av riskanalyser där Svenska Petroleum och Biodrivmedels 

Institutets (SPBI) riskutredningsmall tycks användas i störst utsträckning, denna kompletteras 

dessutom med andra riskanalysmetoder. 

De senaste tre åren (jan 2009-nov 2011) har enbart åtta olyckor innefattande oljedepåverksamhet 

inrapporterats till MSB. Samtliga olyckor har varit läckage/utsläpp av produkt. I ett fall har 

antändning av produkt skett och brand uppkommit. Utöver dessa olyckor har ytterligare en brand 

upptäckts vilken inte var inrapporterad till MSB. 

Enkätundersökningen framtagen av IVL hade till syfte att bestämma vilka åtgärder som bedöms ha 

stor potential att förebygga och/eller skadebegränsa olyckor på oljedepåer. Den webbaserade 

enkätundersökningen var främst en kvantitativ undersökning med inslag av ett fåtal kvalitativa 

frågor. Denna enkät skickades främst ut till samtliga oljedepåansvariga i Sverige. Svarsfrekvensen 

hamnade slutligen på ungefär 62%, närmare bestämt 36 av 58 respondenter slutförde enkäten.  
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För att analysera enkätsvaren och kunna utföra en jämförelse viktades svarsalternativen, vilket i sig 

innebar att vardera åtgärd erhöll en slutpoäng och ju högre poäng desto större potential. De tio 

åtgärder som fick högst poäng, och detaljbeskrivs i rapporten, var:   

− Rutiner för handhavande av farliga ämnen  

− Utbildning 

− Skumutläggning  

− Rutiner för påfyllning av cisterner  

− Vattengjutning av intilliggande cisterner  

− Kunskapsåterföring från inträffade olyckor  

− Rutiner för lastning/lossning  

− Uppsamling  

− Engagemang från företagsledning  

− Upprättade och övade planer för räddningstjänsten  
 
De slutsatser som har dragits är att olyckor på svenska oljedepåer är fåtaliga och mindre allvarliga än 

vad som förväntades. Dock verkar det finnas ett visst mörkertal i statistiken från MSB vilket tros bero 

på oklara krav från myndigheter och lagstiftning. De direkta anledningarna till att olyckor inträffar är 

främst tekniska men dessa har oftast en indirekt bakomliggande organisatorisk anledning. Det tycks 

ske fler olyckor, jämfört med oljedepåer, på andra fasta farliga anläggningar såsom raffinaderier och 

plast/kemiföretagen. 

Det är främst organisatoriska åtgärder som anses inneha stor potential att förebygga och 

skadebegränsa olyckor. Dock betyder detta inte att tekniska åtgärder inte har det, eftersom 

organisatoriska och tekniska åtgärder till stor del är beroende av varandra. En slutsats som kunde 

dras från den statistiska värderingen av enkätresultatet var att ju fler år respondenten hade i 

branschen, desto viktigare ansågs åtgärderna rent generellt vara. Det ansågs också att brand på 

oljedepå innehar störst effekt på människa samt allmän effekt, detta kunde då korreleras till att 

åtgärder som förebygger och/eller skadebegränsar bränder ansågs inneha stor potential. 

Med utgångspunkt från de resultat vi fått fram har vi följande förslag till vidare studier: 

− Analys av rutiner för inrapporteringen av olyckor från farliga anläggningar och 

räddningstjänst till MSB för att på så sätt lokalisera fel och möjliggöra förbättringar. 

− Inom området fasta anläggningar - kemikalieolyckor i ESS-projektet föreslår vi att utredning 

av olyckor och förebyggande och skadebegränsande åtgärder på raffinaderier och 

plast/kemiföretag utförs. 

− En översiktlig utredning av säkerhetskulturen på oljedepåer, raffinaderier och 

plast/kemiföretagen.  
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3333 AbstractAbstractAbstractAbstract    
Effekter av Samhällets Säkerhetsarbete (ESS) is a project funded by the Swedish Civil Contingencies 

Agency (MSB). This thesis is a substudy within the ESS project, in collaboration with the Swedish 

Environmental Research Institute (IVL), with the intention to analyze accidents and their 

prevention and mitigation at Swedish oil depots. The purpose is to look into which accidents that is 

most frequent and the actions that are considered to hold great potential to prevent and / or 

mitigate these accidents. The goal is to describe ten measures that the industry believes hold this 

great potential. This report has been restricted to only include oil depots in Sweden which 

stores liquid energy, refineries and power plants are excluded. 

The procedure for collecting information is based on literature studies and interviews. To 

obtain estimates of the measures to be considered to hold great potential, a survey prepared by 

the IVL and sent out to all those responsible for Sweden's oil terminals. In Sweden there are 29 oil 

terminals owned by ten different companies. These depots store petroleum products and fuels. The 

risks at oil terminals arise when the products are handled, especially when moving the product. To 

reduce or prevent these risks prevention and mitigation measures are taken. A preventive measure is 

taken to reduce the likelihood for an accident to occur and the mitigation is to reduce the impact of 

an occurred accident. These measures can be divided into the organizational and technical 

measures which then can be separated in the prevention and mitigation. 

Oil terminals are governed by the Seveso legislation, Civil Protection Act, Work Environment Act, the 

Environmental Code and the Flammables and explosives act. To further regulate the activity at oil 

terminals there are several ordinances, regulations and recommendations originated from these 

laws. 

A central part of the safety management of an oil depot is the risk management. This is an organized 

and ongoing work to, within a given system, oversee and often reduce the risks for accidents to 

happen. To identify these risks different types of risk assessments are used, one model that seems to 

be used in a great extent is the Swedish Petroleum and Biofuel Institute (SPBI) risk assessment 

model. This model is complemented by other risk assessment methods. 

The last three years (January 2009-November 2011) only eight accidents involving oil depot 

operations have been reported to MSB. All accidents have been leakage / release of product. In one 

case the released product ignited with a subsequent fire. In addition to these accidents one more 

release of product with a subsequent fire has occurred, this accident was not reported to MSB. 

The survey developed by IVL was designed to determine what measures are deemed to have great 

potential to prevent and / or to mitigate accidents at oil terminals. The online survey was primarily a 

quantitative study with elements of a small number of qualitative questions. This survey was sent 

primarily to all oil depot managers in Sweden. The response rate finally ended at about 62%, more 

particularly 36 of 58 respondents completed the survey.  

To analyze the results from the survey and to be able to perform a comparison the response 

alternatives was weighted, this meant that each measure received a final score and the higher the 

score the greater the potential. The ten measures that scored the highest and which are further 

described in the report were: 
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− Procedures for handling hazardous substances 

− Education 

− Foam spreading 

− Procedures for filling the tanks 

− Water cooling of adjacent tanks 

− Knowledge transfer from accidents 

− Procedures for loading / unloading 

− Collection of spills and leakage 

− Management involvement 

− Established and practiced plans for emergency services 

The conclusions reached are that accidents at Swedish oil terminals are few and less severe than 

expected. However, it seems to be some hidden in the statistics from MSB which is believed to be 

due to unclear requirements from authorities and legislation. The direct causes of the accidents are 

mainly technical, but these usually have an indirect underlying organizational reason. There seems to 

be more accidents, compared to oil terminals, at other hazardous facilities such as refineries and 

plastics / chemical companies. 

It is mainly organizational measures that are considered to hold great potential to prevent and 

mitigate accidents. However, this does not mean that technical measures do not, because the 

organizational and technical measures are largely interdependent. One conclusion which could be 

drawn from the statistical evaluation of the survey results was that the more years the respondent 

had been in the industry, the measures were considered more important. It was also deemed that a 

fire at an oil depot holds the greatest effect on human and universal effect. A correlation could then 

be made with the measures to prevent and / or mitigate fires which were considered to have great 

potential. 

Based on the results from this report, we have the following suggestions for further studies: 

− An analysis of procedures for the reporting of accidents from hazardous facilities and 

emergency services to the MSB to thereby locate faults and enable improvements. 

− In the area of physical plants - chemical accidents in the ESS project, we propose that a 

investigation of accidents and prevention and mitigation of refineries and plastics / chemical 

companies are performed. 

− A general investigation of the safety culture at oil terminals, refineries and plastics / chemical 

companies. 
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4444 InledningInledningInledningInledning    

4.14.14.14.1 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
Effekter av Samhällets Säkerhetsarbete (ESS) är ett projekt som sträcker sig över fem år och är 

finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Grundidén med ESS är att utreda 

vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder, i syfte att motverka olyckor och dess konsekvenser, 

som är mest kostnadseffektiva för samhället. Tre olika arbetslag skall analysera dessa olyckor: 

− Arbetslag 1 – Bränder och fallolyckor 

− Arbetslag 2 – Skred och ras  

− Arbetslag 3 – Deponi- och kemikalieolyckor 

IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) är en av aktörerna i arbetslag 3 och har till uppgift att analysera 

kemikalieolyckor. I kemikaliolyckor ingår olyckor på oljedepåer vilket denna rapport behandlar. Denna 

delstudie inom ESS-projektet skall även analysera förebyggande samt skadebegränsande åtgärder på 

svenska oljedepåer. 

Detta projekt genomförs som ett examensarbete inom brandingenjörsprogrammet på Luleå Tekniska 

Universitet. 

4.24.24.24.2 SyfteSyfteSyfteSyfte    och måloch måloch måloch mål    
Denna delstudie syftar till att utreda vilka åtgärder som bedöms inneha stor potential att förebygga 

och/eller skadebegränsa olyckor. Syftet med denna delstudie är även att utreda vilka olyckor som är 

mest frekventa på svenska oljedepåer.  Detta arbete skall ligga till grund för en kostnads- nyttoanalys för 

samhället där alla olyckstyper inom ESS jämförs. 

Målet är att beskriva tio åtgärder som branschen, främst ansvariga för oljedepåer, anser inneha stor 

potential att förebygga och skadebegränsa olyckor på svenska oljedepåer.  

4.2.14.2.14.2.14.2.1 FrågFrågFrågFrågorororor    
Huvudfrågan är: Vilka åtgärder anses vara de som innehar stor potential att förebygga och 

skadebegränsa olyckor på svenska oljedepåer samt vilka olyckor handlar det främst om? 

För att besvara huvudfrågan har delfrågor identifierats. Först och främst skall oljedepåer utredas, 

delfrågan vad en oljedepå egentligen är skall således besvaras. Denna fråga ställdes för att få en djupare 

insikt i oljedepåer och på så sätt kunna besvara huvudfrågan på ett bättre sätt. Frågan kan sedan 

ytterligare brytas ned i följdfrågor: 

− Hur definieras en oljedepå, alltså när får en anläggning som förvarar farliga ämnen kalla sig 

oljedepå? 

− Vad är syftet med en oljedepå? 

− Var finns Sveriges oljedepåer och hur många är de? 
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− Vad förvaras på dessa? 

− Hur regleras oljedepåer av lagstiftningen? 

− Hur arbetar man med säkerhetsarbetet på en oljedepå? 

− Vad är riskerna och hur bedömer man dessa? 

Ytterligare en delfråga som ställdes var: Vilka är de vanligaste olyckorna på svenska oljedepåer? Denna 

fråga innehar även korta följdfrågor:  

− Orsaker? 

− Konsekvenser? 

En till delfråga är: Vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder finns och används idag på 

oljedepåer? Även denna fråga bryts ned i följdfrågor: 

− Åtgärder som både är förebyggande och skadebegränsande? 

− Rangordning (enligt enkätresultat) och kategorisering av åtgärder 

De tio åtgärder som rangordnas högst skall detaljstuderas och beskrivas närmare. Rangordningen sker 

med hjälp av en enkät utarbetad av IVL och utskickad till ansvariga för Sveriges samtliga oljedepåer. 

4.34.34.34.3 AvgränsningarAvgränsningarAvgränsningarAvgränsningar    
Detta arbete har avgränsats på så sätt att enbart oljedepåer i Sverige behandlas, denna avgränsning var 

sedan tidigare utförd av IVL. En oljedepå anses vara en depåanläggning som mellanlagrar flytande 

energibärare, i rapporten används även ord som oljehamn och depå. Raffinaderiverksamhet och 

kraftverk anses inte ingå i ordet oljedepå, även fast raffinaderier och kraftverk lagrar flytande 

energibärare har de lämnats utanför detta arbete. Anledningen till detta är att de inte enbart lastar in, 

lagrar och lastar ut produkt utan att de även förädlar eller förbränner denna. En oljedepå kan förestås av 

en eller flera verksamhetsutövare/depåoperatörer.  

4.44.44.44.4 LäsanvisningarLäsanvisningarLäsanvisningarLäsanvisningar    
För förklaring av begrepp och förkortningar se 15 Bilaga – Begrepp och förkortningar. För källhänvisning 

i löpande text används siffror inom parentes vilka refererar till litteraturförteckningen. Om siffran 

används inom meningen, före punkt, gäller källan enbart den meningen. Om siffran används efter punkt 

eller efter helt stycke gäller källan all text ovan alternativt hela stycket.    
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5555 MetodMetodMetodMetod    
Denna rapport baseras på följande tillvägagångssätt: 

− Litteraturstudie 
− Enkätundersökning 
− Intervjuer 

Nedan följer en kronologisk redovisning av arbetets gång.  

5.15.15.15.1 InventeringInventeringInventeringInventering    
I det inledande skedet utformades en projektplan med tillhörande frågor som skulle besvaras genom 

arbetet. Information söktes i litteratur samt nätbaserade publikationer och webbsidor för att bland 

annat få en inblick i svenska oljedepåer och dess verksamhet. För att få konstruktiv kritik och idéer 

genomfördes telefonmöten kontinuerligt med de externa handledarna från IVL. 

En enkät framtagen av IVL skickades ut under våren och sommaren 2011 men besvarades endast av 

ungefär en fjärdedel av respondenterna. På grund av detta genomfördes rundringningar, inom denna 

delstudie, till resterande respondenter för att förmå dessa att svara på enkäten. Svarsfrekvensen ökade 

därmed och en analys av svarsresultaten utfördes. För att utföra denna analys gjordes en viktning av 

respondenternas svarsalternativ vilket medförde att åtgärderna kunde jämföras. Vilka deltagare som 

skulle medverka i enkätundersökningen bestämdes av en lista som IVL tillhandahållit av ett oljebolag. 

Denna lista sades och förmodades innehålla samtliga depåansvariga i Sverige, dock kompletterades 

denna under arbetets gång, utskick av enkät skedde till alla personer på denna lista före och efter 

kompletteringen. 

5.25.25.25.2 Fördjupad analys Fördjupad analys Fördjupad analys Fördjupad analys     
Tre personer från tre olika företag och ansvariga för oljedepåer vilka visat engagemang i högre grad vid 

besvarande av enkäten valdes ut för intervju. Dessa kontaktades för att få medgivande till intervjun 

samt förfrågan om att ta del av vardera oljedepås säkerhetsrapport. Intervjufrågorna besvarades bland 

annat med hjälp av säkerhetsrapporten men främst genom svar från personerna i fråga via antingen e-

post, telefon eller platsbesök. För att få en bättre bild av oljedepåers säkerhetsarbete ansågs att fler 

säkerhetsrapporter behövdes, två ytterligare företag kontaktades därför. En rapport erhölls från det ena 

företaget, från det andra utfördes istället en telefonintervju liknande den som skedde med de fyra 

första. Information kring säkerhetsarbetet för oljedepåer efterfrågades och erhölls av SPBI. 

Ett studiebesök på St1 oljedepå i Luleå utfördes där dess depåchef besvarade intervjufrågor muntligt 

samt enkäten på plats. En rundvandring på området gjordes för att få en bra bild av hur en typisk 

oljedepå kan se ut och fotografering under vissa restriktioner utfördes. För att få tillstånd att beträda 

cisternområdet skulle information gällande säkerheten på oljedepån tas del av samt ett kort test 

utformat för besökare gällande säkerhetsregler genomföras och godkännas.  
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För att få en överblick över hur många samt vilken typ av olyckor som sker på oljedepåer kontaktades 

MSB. Information om de olyckor som inrapporterats till myndigheten de senaste två åren tillhandahölls 

och sammanställdes, ett försök att få information om olyckor längre tillbaka i tiden (5-10 år) utfördes 

men denna information ansågs vara för knapphändig och ofullständig.  

5.35.35.35.3 VärderingVärderingVärderingVärdering    och slutförandeoch slutförandeoch slutförandeoch slutförande    
En workshop tillsammans med de externa handledarna från IVL utfördes under ett besök i Stockholm 

där det dittills utförda arbetet gicks igenom och genomgång av vad som saknades eller behövde 

förändras utfördes. 

För att statistiskt värdera enkätundersökningens resultat utfördes hypotesprövningar med Mann 

Whitney tester. Men för att ytterligare kvalitetssäkra rapportens faktainnehåll skickades denna till 

branschorganisationen SPBI samt Jonas Karlsson, depåingenjör på OKQ8 AB, för att erhålla 

kommentarer och synpunkter. 
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6666 OljedepåOljedepåOljedepåOljedepåerererer    
En oljedepå har till syfte att fungera som en anläggning vilken mellanlagrar drivmedel eller 

petroleumprodukter samt vissa additiv och diverse kemikalier. Denna lagring sker i cisterner och/eller i 

bergrum av olika storlek. Inlastning av dessa produkter sker oftast från fartyg men ibland även från bil 

eller järnväg. Oljedepåerna fungerar vanligtvis som en distributionskälla för drivmedel till exempelvis 

bensinstationer vilket innebär att utlastning oftast sker via bil för vidare transport. Vissa oljedepåer 

utlastar även dess produkter till järnväg eller fartyg. 

Oljedepåer är avancerade anläggningar bestående av cisterner innehållandes olika produkter, bland 

dessa cisterner finns även rörledningar, pumpplatser och utlastningsplatser. Här finns ett flertal olika 

tekniska system vilka bland annat övervakar tryckbärande anordningar, pumpsystem, rörledningar och 

gasvarnare. 

 

Figur 1 – Rördragning på St1, depå Luleå. 

I Sverige finns det 29 oljedepåer (1). Samtliga svenska oljedepåer ligger vid kaj alternativt har inlastning 

och/eller utlastning vid kaj och kan därför även benämnas oljehamnar. Dessa oljedepåer innehas och 

drivs av olika företag, dessa är: 

− Almer Oil & Chemical Storage AB 

− OK-Q8 AB 

− Nordic Storage AB 

− Nynas AB 

− Preem AB 

− Scandinavian Tank Storage AB 

− Skandinaviska Bensin AB Din-X 

− St1 Energy AB 

− Svenska Statoil AB 

− Vopak Sweden AB 
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Se 16 Bilaga – Lista över oljedepåer i Sverige för närmare information om vilka depåoperatörer/företag 

som finns på vilka oljedepåer/orter. Företagen kan delas upp i två kategorier beroende på affärsidé. 

Nynas, OKQ8, Preem, St1 och Statoil kan anses vara renodlade oljebolag och gör därmed enbart sina 

vinster genom försäljning av produkt. Återstoden av företagen har främst affärsidén att hyra ut 

lagringsmöjligheter och äger därför ingen produkt själva. 

 

Figur 2 – Sveriges oljedepåer 

Oljebolag och storförbrukare av olja inom industri och kraftvärmeverk är enligt svensk lagstiftning 

skyldiga att hålla beredskapslager av olja. Anledningen till detta är att oljetillgången skall vara tryggad i 

det fall exempelvis en försörjningskris skulle drabba samhället. Detta beredskapslager av olja skall 

motsvara 90 dagars nettoimport där man i en krissituation även skall kunna begränsa energiimporten 

genom minskad förbrukning eller uttag från beredskapslagret. De bränslen som skall beredskapslagras 

är kolbränslen, motorbensin, fotogen, dieselbrännolja och eldningsoljor. Utöver näringslivets lagring 

innehar även staten två beredskapslager på grund av beredskapsskäl. (2) De oljebolag som är 

lagringskyldiga 2011-2012 är Din-X AB, OK-Q8 AB, Preem AB, St1 Energy AB och Svenska Statoil AB (3). 

Beredskapslagren är inte specifika depåer utan företaget har en skyldighet att lagra en viss produkt i en 

viss volym, denna lagring kan ske på en eller ett flertal depåer vilka tillsammans når upp till den 

bestämda volymen, 20 % av den totala volymen kan i vissa fall även lagras utomlands. (4) 



 

- 7 - 

 

6.16.16.16.1 Risker Risker Risker Risker     
I och med att oljedepåer lagrar produkter vars kemiska och fysikaliska egenskaper kan medföra stor fara 

för människa, miljö och egendom finns många och stora risker med denna typ av verksamhet. De risker 

som, baserat på studie av säkerhetsrapporter och svenska petroleum och biodrivmedel institutets (SPBI) 

mall för riskutredningar, identifieras vara störst uppkommer i samband med hantering av produkterna . 

Verksamhetsdelarna är: 

− Lossning från fartyg 

− Lagring 

− Överpumpning inom depån 

− Utlastning bil 

− Utlastning järnväg 

− Pumpning mellan depåer 

Risken med dessa är främst att utsläpp till mark och/eller vatten sker på grund av överfyllning, 

felkoppling eller fel på material/materiel. Om ett utsläpp sker kan det medföra stora konsekvenser för 

människa, miljö och egendom. Eftersom majoriteten av produkterna som lagras på en oljedepå är 

brandfarliga vätskor finns då en risk för antändning som medför explosion och/eller brand. I 

bedömningen av hur stor risken är ingår sannolikheten, vilken bland annat beräknas på basis av 

inträffade händelser. Exempelvis har sannolikheten att en antändning av utsläppt klass 1 produkt sker 

beräknats till 0,03 per utsläpp. (5) (6) (7) (8) (9) 

Som med alla verksamheter finns även andra ”vanliga” risker att beakta, främst då risker för människa. 

Eftersom arbete på cisterner förekommer innebär detta att arbete på hög höjd sker vilket kan medföra 

risk för fallolyckor. Det förekommer även inträde i slutna utrymmen, cisterner, samt heta arbeten vilka 

också medför att risker uppkommer. Då mycket fordon är i rörelse på en oljedepå medför det också att 

risk finns för trafikolyckor av olika slag. (6) (7) (8) (9) 

6.1.16.1.16.1.16.1.1 DominoeffekterDominoeffekterDominoeffekterDominoeffekter    
En annan viktig aspekt att beakta vid analys av risker på en oljedepå är de dominoeffekter som kan 

uppkomma vid en olycka. I svensk lagstiftning används dock inte ordet dominoeffekter utan istället 

extern påverkan. De lagstiftningar som främst ställer krav på utredning av risk för extern påverkan är 

sevesolagen, miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) och lagen om skydd mot olyckor 

(LSO). Extern påverkan innebär att en olycka vid en anläggning inom oljedepån leder till påverkan på 

omgivningen. (10) En olycka inom anläggningen kan påverka angränsande verksamheter till exempel via 

värmestrålning, tryckvåg eller flygande föremål på grund av explosion. Vice versa kan även den egna 

anläggningen påverkas av olyckor på angränsande verksamheter.      

6.26.26.26.2 Förebyggande och skadebegränsandeFörebyggande och skadebegränsandeFörebyggande och skadebegränsandeFörebyggande och skadebegränsande    åtgärderåtgärderåtgärderåtgärder    
Förebyggande, även kallat prevention, innebär att försöka förhindra att något inträffar. Därför kan en 

förbyggande åtgärd definieras som en vidtagen åtgärd i syfte att förhindra att en olycka sker, med andra 

ord minska sannolikheten för att en olycka sker.  (11) 



 

 

Skadebegränsande, även kallat skadereducerande

inträffat. Därför kan en skadebegränsande åtgärd definieras som en åtgärd vilken vidtas 

efter det att en olycka har skett i syfte att minska konsekvenserna av händelsen.

6.2.16.2.16.2.16.2.1 KategoriseringKategoriseringKategoriseringKategorisering    
Åtgärderna på en oljedepå anses vara

förebyggande och skadebegränsand

”Seveso – en vägledning” (11)  anses 

tekniska och/eller operativa åtgärder.

operativa instruktioner/rutiner exempelvis

Utgångspunkten är organisatoriska och tekniska åtgärder vilka kan delas upp i förebyggande och 

skadebegränsande, se Figur 3.  

Figur 3 – Kategorisering av åtgärder 

Denna indelning utförs främst för att kunna se om en övervikt av organisator

råder, det kanske till exempel visar sig att organisatoriska åtgärder har större potential. Indelningen 

kommer då underlätta diskussionen kring dessa eftersom samlingsnamn för vissa typer av åtgärder har 

skapats. De förebyggande och skadebegränsande begreppen kommer ändock fortsatt att användas 

fristående från den organisatoriska eller tekniska indelningen vilket beror på det sammanhang de 

används i. Till exempel kommer inte de organisatoriska eller tekniska begreppen att använd

enkätundersökningen förklaras men de kommer att användas i analysen av 

enkätundersökningen. 

Åtgärder
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även kallat skadereducerande, innebär att minska konsekvenserna 

. Därför kan en skadebegränsande åtgärd definieras som en åtgärd vilken vidtas 

i syfte att minska konsekvenserna av händelsen. (11) 

på en oljedepå anses vara komplexa och kan därför inte enbart delas in i två olika fack

ebyggande och skadebegränsande. Därför behöver en annan indelning/kategorisering 

anses olycksförebyggande åtgärder vara i form av organisatoriska, 

tekniska och/eller operativa åtgärder. Dock anses operativa åtgärder ingå i organisatoriska eftersom

exempelvis ingår i utbildning och övning av skadebegränsning.

organisatoriska och tekniska åtgärder vilka kan delas upp i förebyggande och 

Denna indelning utförs främst för att kunna se om en övervikt av organisatoriska eller tekniska åtgärder 

råder, det kanske till exempel visar sig att organisatoriska åtgärder har större potential. Indelningen 

kommer då underlätta diskussionen kring dessa eftersom samlingsnamn för vissa typer av åtgärder har 

e och skadebegränsande begreppen kommer ändock fortsatt att användas 

fristående från den organisatoriska eller tekniska indelningen vilket beror på det sammanhang de 

används i. Till exempel kommer inte de organisatoriska eller tekniska begreppen att använd

enkätundersökningen förklaras men de kommer att användas i analysen av svaren från 

Organisatoriska

Förebyggande

Skadebegränsande

Tekniska

Förebyggande

Skadebegränsande

innebär att minska konsekvenserna då en olycka har 

. Därför kan en skadebegränsande åtgärd definieras som en åtgärd vilken vidtas före, under eller 

och kan därför inte enbart delas in i två olika fack, 

ndelning/kategorisering utföras. Enligt 

förebyggande åtgärder vara i form av organisatoriska, 

r ingå i organisatoriska eftersom 

ildning och övning av skadebegränsning. 

organisatoriska och tekniska åtgärder vilka kan delas upp i förebyggande och 

 

iska eller tekniska åtgärder 

råder, det kanske till exempel visar sig att organisatoriska åtgärder har större potential. Indelningen 

kommer då underlätta diskussionen kring dessa eftersom samlingsnamn för vissa typer av åtgärder har 

e och skadebegränsande begreppen kommer ändock fortsatt att användas 

fristående från den organisatoriska eller tekniska indelningen vilket beror på det sammanhang de 

används i. Till exempel kommer inte de organisatoriska eller tekniska begreppen att användas då 

svaren från 



 

- 9 - 

 

6.2.1.16.2.1.16.2.1.16.2.1.1 Organisatoriska Organisatoriska Organisatoriska Organisatoriska     

6.2.1.1.1 Förebyggande 
Här återfinns flertalet åtgärder som kan härledas inom organisationen, dessa är bland annat rutiner och 

checklistor, utbildning och kompetens, myndighetstillsyn med flera. 

6.2.1.1.2 Skadebegränsande 
Dessa anses bland annat vara utbildning och kompetens kombinerat med övning.  

6.2.1.26.2.1.26.2.1.26.2.1.2 TekniskaTekniskaTekniskaTekniska    

6.2.1.2.1 Förebyggande 
Funktionella och symboliska barriärer återfinns här. Med funktionella barriärer åsyftas till exempel 

brandlarm, nivålarm eller säkerhetsventiler men kan även vara skyddsutrustning eller gasvarnare av 

olika slag. Symboliska barriärer kan till exempel vara skyltar, varselmärkningar eller varningssignaler. 

6.2.1.2.2 Skadebegränsande 
Fysiska barriärer och hjälpmedel av olika slag anses vara tekniskt skadebegränsande åtgärder. Fysiska 

barriärer är till exempel hur anläggningen är utformad, invallningar och system för oljeförorenat avlopp, 

även kallat OFA-system. Tekniska hjälpmedel för att begränsa skada kan till exempel vara 

sprinklersystem, handbrandsläckare, sorptionsmedel och länsor. 

6.2.26.2.26.2.26.2.2 Svårigheter med definieringSvårigheter med definieringSvårigheter med definieringSvårigheter med definiering    
Svårigheter uppkommer då dessa åtgärder skall diskuteras och sättas i sammanhang eftersom en 

förebyggande åtgärd också kan anses vara skadebegränsande och vice versa. Detta beror till stor del på 

vad man avser att förebygga och skadebegränsa.  

Ett exempel på detta är då fysiska barriärer på en utpumpningsplats har konstruerats, till exempel i form 

av hårdgjorda markytor och invallningar. Vid en överpumpning eller läckage kan dessa åtgärder anses 

vara skadebegränsande just eftersom de omger utsläppet och genom detta minskar konsekvenserna för 

mark samt närliggande anläggningar och/eller recipienter. Dessa kan även ses som förebyggande då de 

förhindrar eller minskar sannolikheten att den närliggande anläggningen och/eller recipienten drabbas 

av utsläppet. Dock anses denna åtgärd vara skadebegränsande just för att den ”används” efter det att 

olyckan har skett. En åtgärd som av de allra flesta skulle anse vara skadebegränsande är exempelvis att 

släckutrustning finns tillgänglig i anslutning till en cistern. Denna åtgärd skulle även kunna vara 

förebyggande i den meningen att den förebygger en otillräcklig skadebegränsning, med andra ord 

skadeförebyggande. Men även denna anses vara skadebegränsande då den inte används förrän en 

olycka har skett.  
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6.36.36.36.3 BranschorganisaBranschorganisaBranschorganisaBranschorganisationertionertionertioner    

6.3.16.3.16.3.16.3.1 Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet ----    SPBISPBISPBISPBI    
En branschorganisation för drivmedels- bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige vars uppgift är att 

understödja medlemmar och samhälle i frågeställningar gällande branschen. Deras uppgift är även att 

förmedla och sprida korrekt information och kunskaper för att gynna branschens intressen. SPBI är 

medlemsfinansierat av företag inom drivmedels- bränsle- och smörjmedelssektorn och fungerar som ett 

expertorgan inom branschen. Institutets uppgift är att representera medlemmarna samt deras 

produkter och tjänsteområden i förhållande till samhället och övriga parter. SPBI skall också kunna 

företräda branschen och dess medlemmar mot stat, kommun och landsting. En av de viktigaste delarna i 

SPBIs arbete är att presentera konstruktiva lösningar samt ta fram rekommendationer för en säker 

hantering av branschens produkter och på så sätt medverka till professionell yrkesutbildning. Eftersom 

branschen idag inbegriper, förutom olja och fossila drivmedel, också framtagning och distribution av 

förnybara drivmedel medför det att SPBI också arbetar proaktivt och framtidsinriktat med en positiv 

inställning till alternativa och förnybara drivmedel och bränslen. (12) 

6.3.1.16.3.1.16.3.1.16.3.1.1 Släckmedelscentralen Släckmedelscentralen Släckmedelscentralen Släckmedelscentralen ––––    SMC ABSMC ABSMC ABSMC AB    
År 1994 bildades Släckmedelscentralen, SMC AB, av oljebolagen i Sverige för att ha som mål att 

förebygga och släcka bränder på oljedepåer. Administrativt sköts SMC av SPBI och operativt sköts 

verksamheten genom avtal med räddningstjänsterna. Landet har uppdelats i fyra regioner (nord,syd,ost 

och väst) där varje region har en så kallad resursdepåort vilken ansvarar för alla depåer i respektive 

region. Dessa resursdepåer är placerade i Sundsvall, Göteborg, Stockholm och Malmö. All personal inom 

SMC är specialutbildade med stor kunskap om cisternbrandsläckning och den utrustning som detta 

innebär. Denna utrustning kan transporteras antingen med hjälp av lastbil eller flygplan och är 

modulbaserad där varje modul består av: 

− En dieseldriven pump med en kapacitet på 10 000 liter/minut 

− 2 x 400 meter brandslang, diameter 150 mm 

− 16 m3 filmbildande alkoholbeständig skumvätska 

− Inblandningsutrustning för 3 % och 6 % skum 

− En skumkanon med en kapacitet på 8 000 liter/minut (13) 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 Svenskt OljehamnsSvenskt OljehamnsSvenskt OljehamnsSvenskt OljehamnsForum Forum Forum Forum ––––    SOHFSOHFSOHFSOHF    
Främst ett samarbetsorgan för alla svenska oljehamnar inkluderat industriägda hamnar men har även 

medlemmar som hanterar flytande bulk utöver olja. Idag har organet 31 medlemmar där 

medlemshamnarna årligen tillsammans hanterar ca 45-50 miljoner ton råolja, oljeprodukter och 

naturgas. SOHF är en ideell förening vars uppgift bland annat är att arbeta för ett konstruktivt 

samarbete mellan medlemmar och andra parter, införa gemensamma rutiner gällande miljö, säkerhet 

och teknik. De skall även se till att erfarenheter gällande drift och underhåll samt kunskaper erhållna 

från tillbud och olyckor utbyts och sprids. De utför även arbete för att förbättra arbetsmiljön samt andra 

säkerhetsrelaterade frågor, bland annat i form av utformning av riskanalyser med mera. (14)  



 

- 11 - 

 

7777 LagstiftningLagstiftningLagstiftningLagstiftning    
Verksamheten på en oljedepå styrs av ett flertal lagar vilka antingen gäller parallellt med varandra eller i 

stället för varandra i vissa avseenden. De lagar som identifierats vara viktigast för verksamheten på en 

oljedepå och indirekt styr en stor del av det förebyggande och skadebegränsande arbetet är: 

− Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (Sevesolagen)  

− Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

− Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

− Lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

− Miljöbalken (SFS 1998:808)  

Samtliga av dessa lagar tas upp separat i 17 Bilaga – Lagstiftningar för att utreda vad de var för sig 

översiktligt reglerar i samband med förebyggande och skadebegränsande åtgärder på en oljedepå. 

Observera att lagar som tas upp är subjektivt identifierade att reglera arbetet kring förebyggande och 

skadebegränsande åtgärder på en oljedepå, det skall med andra ord inte tolkas så att lagar som inte tas 

upp är oviktiga för en sådan verksamhet. Intervjurespondenterna tillfrågades dock under arbetets gång 

vilka lagar de ansåg vara relevanta för oljedepåer, utöver de otaliga föreskrifter som finns påpekades det 

att de lagar vi identifierat är de som reglerar verksamheten på depåer.  

7.17.17.17.1 SevesodirektivetSevesodirektivetSevesodirektivetSevesodirektivet    
Bakgrunden till Seveso-direktivet är att det under 70-talet skedde ett flertal kemikalieolyckor i Europa. 

Detta låg till grund för att Europarådet och Europaparlamentet 1982 antog Seveso l-direktivet, om risker 

för storolyckor i vissa industriella verksamheter. Anledningen till detta var för att förebygga och 

begränsa följderna av den sortens olyckor. Direktivet gällde till 1999 då det ersattes av Seveso ll-

direktivet vilken innehåller åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Samma år infördes detta direktiv i medlemsländernas 

lagstiftning. I svensk lagstiftning är direktivet implementerat främst genom Sevesolagen (SFS 1999:381) 

med dess förordning (SFS 1999:382) men även genom Förordningen (SFS 2003:779) om skydd mot 

olyckor (FSO) samt arbetsmiljölagstiftningen. 

7.27.27.27.2 TillsynTillsynTillsynTillsynsmyndighetersmyndighetersmyndighetersmyndigheter    
De myndigheter som utför operativ tillsyn enligt sevesoreglerna och närliggande lagstiftning är flertalet 

myndigheter på både central, regional och lokal nivå. Myndigheterna är länsstyrelsen, kommunerna, 

arbetsmiljöverket och MSB. Vilka ansvarsområden de olika myndigheterna har samt enligt vilken 

lagstiftning de skall utföra tillsyn illustreras i Figur 4. 



 

- 12 - 

 

 

Figur 4 – Ansvarsområden, A, B, C och U är verksamhetskategorier där A och B är tillståndspliktiga verksamheter och C 
enbart anmälningspliktiga. U-verksamheter omfattas inte av dessa plikter. (15) 

7.37.37.37.3 Åsikter kring lagstiftningenÅsikter kring lagstiftningenÅsikter kring lagstiftningenÅsikter kring lagstiftningen    
Intervjurespondenterna besvarade följande frågor: 

− Finns det någon lagstiftning, förordning eller föreskrift som motverkar det ni vill uppnå med 

säkerheten? 

− Är det något ni tycker att det behöver lagstiftas om? 

Nedan sammanfattas samtliga fem intervjurespondenters svar. 

Ett problem som påpekades var att lagarna oftast är för vaga vilket har lett till tolkningsproblem. 

Myndigheterna tolkar den aktuella lagen på ett visst sätt och företaget/verksamhetsutövaren på ett 

annat. Det påtalades även att samma myndighet kan inneha flera olika tolkningar av lagarna. Ett 

exempel på detta är att länsstyrelsens krav kan skilja sig åt mellan olika län, detta medför då svårigheter 

för företagen att veta vad som gäller eller inte. Dock kanske detta kan anses vara ett 

myndighetsproblem snarare än ett lagstiftningsproblem eller en kombination av de båda. De områden 

som nämndes och ansågs mest svårtolkade av vissa var främst där krav avseende tryckkärl och 

explosionsfarliga miljöer tillämpas, det ansågs även att branschen själv har högre krav än lagstiftningen 

inom dessa områden. 

En annan svårighet är kravet på invallningar, både invallning av hela cisternområdet samt separata klass 

1 invallningar. Svårigheten som invallning av hela cisternområdet medför påtalades vara att åtkomst för 

exempelvis räddningstjänst försvåras. Om kylning av cistern behöver utföras blir det svårt att komma 

tillräckligt nära med erforderliga kylning/släckutrustningsmateriel. Samma problem finns då viss typ av 

saneringsarbete behöver utföras. Exempelvis vid ett utsläpp av bitumen, denna produkt förvaras 

uppvärmd i cistern och är därför flytande, bitumen stelnar till ett fast material vid ca 40 °C. Därför är 

bästa sättet att sanera ett utsläpp av bitumen att vänta tills det stelnat och sedan lyfta bort ”kakan” 

med hjullastare eller annan utrustning.  



 

 

Kraven i (SÄIFS 2000:2) att cisterner med brandfarliga v

medföra svårigheter då skadebegränsande åtgärder skall sättas in. Problemet med dessa invallningar 

uppstår då man behöver kyla eller utföra släckarbete på/vid cistern. Eftersom invallningarna oftast är 

höga och smala kommer nivån på det släckvatten som samlas i invallningen att bli för hög och gör att 

cisternen kan komma att lyfta och slutligen ”tippa” vilket i sin tur medför en påspädningseffekt för 

branden. Branschen har insett problemet med detta och h

släckvattenhantering beskrivit riskerna med detta.

7.47.47.47.4 Säkerhetsklassning enligt lagstiftningSäkerhetsklassning enligt lagstiftningSäkerhetsklassning enligt lagstiftningSäkerhetsklassning enligt lagstiftning
Av de 59 depåoperatörerna på Sveriges oljedepåer är 52

kravnivån inom Sevesolagen, samtliga 

depåoperatör som enbart är farlig verksamhet

Figur 5 – Depåoperatörers klassning enligt lagstiftningen, källor: rundringning, intervjuer samt 
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att cisterner med brandfarliga vätskor i vissa fall skall vara invallade anses också 

medföra svårigheter då skadebegränsande åtgärder skall sättas in. Problemet med dessa invallningar 

uppstår då man behöver kyla eller utföra släckarbete på/vid cistern. Eftersom invallningarna oftast är 

öga och smala kommer nivån på det släckvatten som samlas i invallningen att bli för hög och gör att 

cisternen kan komma att lyfta och slutligen ”tippa” vilket i sin tur medför en påspädningseffekt för 

problemet med detta och har i en rekommendation om 

släckvattenhantering beskrivit riskerna med detta. (16) 

Säkerhetsklassning enligt lagstiftningSäkerhetsklassning enligt lagstiftningSäkerhetsklassning enligt lagstiftningSäkerhetsklassning enligt lagstiftning    
na på Sveriges oljedepåer är 52 klassade i den högre kravnivån och 6 

n inom Sevesolagen, samtliga är även farlig verksamhet enligt LSO. Utöver dessa 

farlig verksamhet enligt LSO.   

Depåoperatörers klassning enligt lagstiftningen, källor: rundringning, intervjuer samt 

52

1

Farlig verksamhet 
(LSO) och högre 
kravnivån (Seveso)

Farlig verksamhet 
(LSO) och lägre 
kravnivån (Seveso)

Farlig verksamhet 
(LSO)

skall vara invallade anses också 

medföra svårigheter då skadebegränsande åtgärder skall sättas in. Problemet med dessa invallningar 

uppstår då man behöver kyla eller utföra släckarbete på/vid cistern. Eftersom invallningarna oftast är 

öga och smala kommer nivån på det släckvatten som samlas i invallningen att bli för hög och gör att 

cisternen kan komma att lyfta och slutligen ”tippa” vilket i sin tur medför en påspädningseffekt för 

ar i en rekommendation om 

i den högre kravnivån och 6 i den lägre 

dessa finns en 

 

Depåoperatörers klassning enligt lagstiftningen, källor: rundringning, intervjuer samt (17). 
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8888 SäkerhetsarbetetSäkerhetsarbetetSäkerhetsarbetetSäkerhetsarbetet    på en oljedepåpå en oljedepåpå en oljedepåpå en oljedepå    
En central del i säkerhetsarbetet på en oljedepå är riskhantering, alltså ”ett systematiskt och 

kontinuerligt arbete för att inom ett givet system, kontrollera och, oftast minska, olycksrisker” (18). 

Riskhanteringsprocessen nedan representerar en betydande del av säkerhetsarbetet. 

 

Figur 6 – Riskhanteringsprocessen (SÄIFS 2000:2) 

8.18.18.18.1 OrganisationenOrganisationenOrganisationenOrganisationen    
På en oljedepå är depåpersonal underställda depåchefen, depåchefens ansvar beror på vad dennes 

befattningsbeskrivning säger samt vilket ansvar som är delegerat ned från linjechef och ledning. Normal 

rutin för oljedepåer i Sverige är att depåchefer har ett delegerat ansvar samt en viss nivå av attesträtt, 

detta ansvar och attesträtt skiljer sig från person till person beroende på vad denne anser sig själv klara 

av samt vad ledning och linjechef anser denne innehar kompetens för. Detta ansvar kan i sig bland annat 

innebära att tillse att utbildningar/fortbildningar och övningar utförs enligt lagstiftning och interna 

procedurer. Men även att kontrollera att entreprenörer och chaufförer är behöriga och har 

arbetstillstånd. Över depåchefen finns oftast en övergripande depåansvarig som fungerar som en sorts 

samordnare/chef för samtliga av företagets oljedepåer. Ansvaret för hälsa, miljö och säkerhet faller 

oftast på linjeorganisationen, vilket innebär de operativa enheternas organisation (19), med andra ord 
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främst på depåcheferna med personal. Detta ansvar innebär rent konkret att genomföra, kontrollera 

och upprätthålla att instruktioner och rutiner genomförs och uppfylls. 

Depåcheferna och övergripande depåansvariga har vanligen, inom den centrala organisationen, en stab 

där flertalet expertfunktioner, inom området för säkerhet, hälsa och miljöfrågor, finns som en resurs. 

Den centrala organisationen är även den som främst håller kontakt med andra säkerhetsorgan, 

myndigheter och branschorganisationer.  

8.28.28.28.2 BAT och BMTBAT och BMTBAT och BMTBAT och BMT    
Ett minimidirektiv från EUs sida gällande miljöfarlig verksamhet är IPPC-direktivet, ”Direktivet om 

samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar” (2008/1/EG). Denna beskriver 

kortfattat att lämpliga förebyggande åtgärder skall vidtas för att undvika föroreningar. Detta skall ske 

genom användande av ”BAT”, best available techniques”.  För att en teknik ska anses vara ”bästa 

tillgängliga” så krävs det att denna har utvecklats till den grad att den kan tillämpas, på ett ekonomiskt 

och tekniskt genomförbart sätt och med kostnad och nytta taget i beaktning, inom den berörda 

industribranschen. Tekniken anses tillgänglig även om den inte produceras eller ens används i det egna 

landet. Ordet teknik avser i det här fallet både den tekniska utrustningen samt på vilket sätt den bland 

annat utformas, underhålls och drivs. BAT existerar på två olika nivåer, branschnivå samt i det enskilda 

fallet. Enligt IPPC- direktivet motsvarar BAT på branschnivå ungefär vad miljöbalken kallar BMT, ”bästa 

möjliga teknik”, vilket är en striktare tillämpning på kravet på vad som får anses vara bästa teknik och 

gäller för Sveriges oljedepåer bland annat. Vid fastställande av vad BAT i det enskilda fallet innebär tar 

tillståndsmyndigheten hänsyn till försiktighetsprincipen, kostnad mot nytta, BREF-dokument samt en 

mängd miljöaspekter. 

Tekniken som anses vara BAT sammanställs i ett så kallat BREF-dokument, ”BAT Reference Documents”. 

Detta framställs genom ett samarbete mellan EUs medlemsstater, miljöorganisationer och de branscher 

IPPC-direktivet omfattar. I dokumentet deklareras även överenskomna utsläppsnivåer som aktörerna 

anser att användande av BAT kan resultera i. 

8.38.38.38.3 RiskanalyserRiskanalyserRiskanalyserRiskanalyser    
I detta avsnitt beskrivs några av de riskanalysmetoder vilka används för oljedepåer, dessa har 

identifierats genom analys av säkerhetsrapporter samt genom intervjuer. Riskanalyser är en av de 

viktigaste delarna i säkerhetsarbetet på oljedepåer. Dessa används främst för att identifiera riskkällor för 

att om möjligt eliminera eller minimera dessa.  

8.3.18.3.18.3.18.3.1 SPBI SPBI SPBI SPBI ----    RiskutredningsmallRiskutredningsmallRiskutredningsmallRiskutredningsmall    
På oljedepåer och oljehamnar skall en riskutredning genomföras och uppdateras regelbundet. För att 

utföra detta har SPBI och SOHF utvecklat en gemensam riskutredningsmall som skall kunna användas 

lokalt på oljedepåer och oljehamnar som utför lagring och hantering av oljeprodukter (5). Mallen 

baseras på 30 års erfarenhet av sådan verksamhet och täcker främst den tekniska utrustningen samt 

handhavandet av produkterna inom anläggningen. Riskutredningen skall uppfylla krav som ställs i 

flertalet lagar som bland annat behandlas under rubrik 7 Lagstiftning. 
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Det huvudsakliga syftet med mallen är att fungera som ett verktyg för hur en riskutredning kan 

genomföras för en oljedepå. Den skall även bidra till att skapa likartade bedömningsgrunder samt 

tillvägagångssätt för bedömning av risker. Arbetet med mallen bör utföras i en analysgrupp bestående 

av anläggningsansvarig samt erfarna medarbetare, detta arbete bör sedan även granskas av närmaste 

linjechef. Mallen består av en publikation som förklarar dess användning samt ger lite bakgrund och 

information kring metodiken som används, för riskutredningsmallens metodik se 18 Bilaga – Metodik 

SPBIs riskutredningsmall. Den viktigaste delen är dock den digitala mallen som är ett beräkningsverktyg 

där bland annat sannolikheter beräknas. 

Observeras skall att riskutredningen som fås genom användning av mallen inte är en säkerhetsrapport 

utan enbart en del av den. Organisation och organisationsanalys ingår inte i riskutredningsmallen. 

Förutom att uppfylla de lagkrav som finns är syftet med riskutredningen att kartlägga och utvärdera 

riskerna inom den egna verksamheten. Detta för att ta fram och prioritera åtgärder som kan verka 

förebyggande och skadebegränsande. Mallen är enbart anpassad för oljedepåer och oljehamnar där 

drivmedel och petroleumprodukter hanteras. Den kan även tillämpas för etanol och blandningar av 

bensin och etanol förutsatt att SPBIs rekommendationer angående lagring av sådan produkt uppfylls. 

8.3.28.3.28.3.28.3.2 Övriga riskanalyserÖvriga riskanalyserÖvriga riskanalyserÖvriga riskanalyser    
Riskutredningsmallen framtagen av SPBI tycks användas i störst utsträckning för oljedepåer, dock täcker 

denna inte in samtliga risker. Därför kompletteras den oftast med andra riskanalysmetoder, de som 

påträffats under arbetets gång beskrivs kortfattat nedan.    

Grovanalys Inledande översiktlig kvantitativ och kvalitativ analys, utförs för att få 

perspektiv och en helhetsbild av anläggningens samtliga risker utan att ta 

hänsyn till detaljer. (20) 

Hazop  Hazard and Operability Studies är en kvalitativ metod som främst används 

för att identifiera orsaker till att kvalitets- och produktionsmål inte uppnås. 

Syftet är att identifiera riskscenarion som kan orsaka skador. (21) 

Hemp Hazards and Effect Management Process är en kvalitativ metod utvecklad 

av Shell-koncernen vilken beskrivs som ett övergripande 

riskhanteringssystem. Denna består av fyra huvudområden vilka är 

processäkerhet, personsäkerhet/hälsa samt skydd där huvuddelen utgörs 

av en bow-tie analys där hela verksamheten gås igenom. (7) Bow-tie är ett 

tillvägagångssätt för riskanalyser där bland annat felträdsuppställningar 

används.    

HRA Health Risk Assessment är en kvalitativ metod där en hälsoriskbedömning 

utförs av medicinskt utbildad personal på underlag av information från den 

aktuella anläggningen. (7)  
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9999 OlyckorOlyckorOlyckorOlyckor    
Eftersom säkerhetsarbetet på oljedepåer är så pass omfattande samt att en mycket hög 

riskmedvetenhet finns är det förebyggande och skadebegränsande arbetet en del av vardagen i denna 

bransch. Flertalet av de företag som driver oljedepåer har en så kallad ”nollvision” gällande olyckor. De 

arbetar därmed i stor utsträckning för att förhindra och minimera dessa. Dock skall man beakta att om 

en ”vanlig” olycka sker kan den snabbt eskalera till en allvarlig olycka vilken kan medföra stor fara för 

människa, miljö och egendom. Det är därför av stor vikt att arbetet med säkerhet och risker fortgår 

kontinuerligt samt att kunskap från inträffade olyckor återförs till säkerhetsarbetet. Ett exempel på 

detta är branden i Buncefield, England där en överfyllning ledde till en katastrof. 

9.19.19.19.1 Möjliga scenarionMöjliga scenarionMöjliga scenarionMöjliga scenarion        
Enligt (AFS 2005:19) skall bland annat en detaljerad beskrivning av möjliga scenarion för allvarliga 

kemikalieolyckor utföras. Dessutom skall det redovisas hur stor sannolikheten är för att en sådan 

händelse skall ske eller vilka omständigheter som måste råda för att denna skall inträffa. Detta sker 

bland annat genom omvärldsanalys där händelser som skett i Sverige eller utomlands undersöks för att 

utreda likheter och skillnader. 

9.29.29.29.2 BuncefieldBuncefieldBuncefieldBuncefield    
 I detta avsnitt redogörs en händelse som skett, vilket av många skulle kallas ett ”worst case scenario” 

för oljedepåer.  

Buncefield oljedepå var Storbritanniens femte största oljedepå med en kapacitet på 273 miljoner liter 

om året. På grund av att pipelines gick från två olika raffinaderier var det möjligt att ha en så stor 

oljedepå på fastlandet. 16 miljoner liter bensin, diesel, fotogen och flygbränsle förvarades på oljedepån i 

december 2005. 

En tidig morgon den 11 december 2005 pumpades motorbensin över till en cistern på oljedepån 

Buncefield i östra England. Nivåövervakningssystemet fallerade och bensinen pumpades in i cisternen 

trots att volymen började nå en kritisk nivå, till slut överspolades cisternen och bensinen forsade ner i 

invallningen. En kvart efter att överspolningen startat läckte gas ut ur invallningen och lade sig som ett 

stort moln över anläggningen. Troligen bestod gasmolnet till stor del av butan, detta på grund av att 

vinterbensinen som pumpades innehöll en hög halt av detta. Till slut antändes gasmolnet med en kraftig 

detonation som följd vilken visade 2,4 på richterskalan och innebar att fönsterrutor krossades så lång 

bort som 8 km. Denna detonation nådde ett övertryck på 2 bar och innebar att nuvarande uppfattningar 

om hur höga övertryck det kan bli vid gasmolnsexplosioner fick revideras. Utredningar kring detta har 

utförts och en av anledningarna till att det blev en så kraftig detonation tros bland annat vara den 

omkringliggande vegetationen, med detta menas till exempel att det fanns flertalet träd och buskage i 

området där gasmolnet bredde ut sig (22). Denna samt efterföljande detonationer orsakade en stor 

brand som omslöt mer än 20 stora cisterner. Eldsvådan varade i fem dagar och förstörde en stor del av 

anläggningen. Vid tidpunkten för detonationen hade ungefär 250 000 liter bensin läckt ut från cisternen. 
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Figur 7 – Buncefield (23)   

Turligt nog omkom ingen men 43 personer skadades och närliggande byggnader ådrog sig omfattande 

skador. Depåområdet och ett område utanför anläggningen spärrades av och evakuerades på 

människor. På grund av att betonginvallningarna inte klarade brandbelastningen medförde detta även 

att omfattande läckage av produkt och förorenat släckvatten till miljön inom och utom anläggningen 

skedde vilket bland annat förorenade grundvattnet. 

De direkta anledningarna till att cisternen överspolades, vilka får anses vara tekniska brister, tros bland 

annat vara att det automatiska nivåmätningssystemet fallerade. Detta medförde att en konstant nivå 

visades under 2 timmar och 32 minuter även fast cisternen kontinuerligt fylldes. I och med detta 

alarmerade inte systemet att cisternen var på väg mot överfyllning. Cisternen var även utrustad med ett 

så kallat IHLS (Independent high level switch) vilket är ett oberoende system som skall stänga alla 

inkommande ledningar då nivån börjar bli för hög. Dock fallerade även detta vilket slutligen medförde 

att cisternen kunde överfyllas utan att ett enda larm gick. 

Gasmolnet som bildades tros ha antänts av en gnista som bildades då brandvattenpumparna gick igång, 

dessa startades automatiskt i och med att brandlarmet manuellt sattes igång. Detta skedde efter att 

allmänhet och tankbilschaufförer larmat oljedepån om gasmolnet. Anledningen till att den sekundära 

inneslutningen av cisternerna, det vill säga betonginvallningarna, inte klarade av brandbelastningen eller 

den stora volymen vätska tros bland annat bero på att de inte var helt täta men dessutom på grund av 

att konstruktionen inte var brandsäker. Den tertiära inneslutningen, vilket innebar bland annat 

avledning till katastrofbassäng och avlopp med mera innehöll också flertalet brister som ledde till att 

omgivningen förorenades. 

De indirekta anledningarna, vilka kan härledas till organisatoriska brister, var bland annat att rutinerna 

vid fyllning av cistern både var bristfälliga och frångicks. Men även att trycket på de anställda hade ökat i 

och med att genomströmningen på oljedepån hade förhöjts och att operatörerna hade mycket lite 
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kontroll över både volym och ankomsttid för inkommande produkt. Detta medför att högre krav ställs 

på ledning och operatör som i sin tur försämrar förmågan att övervaka mottagandet av produkt. Denna 

press skapade förmodligen en kultur vilken inriktade sig mer på processen i sig än säkerheten kring 

processen. (24) (25) (26) (10) (27) 

Risken att en händelse liknande denna sker i Sverige anses vara låg. Detta bland annat på grund av att 

det alltid skall finns ledningsvakt, säkerhetsvakt och ansvarig lossningsledare på plats (28), vilka 

övervakar cistern och ledning regelbundet. Tidsintervallet för att kontrollera ledning och cistern anges 

inte i rekommendationerna men praxis är minst en gång per timme (29). Dock bestäms detta 

tidsintervall lokalt inom varje bolag och är olika beroende på säkerhetsrelaterade krav eller behov. Men 

i och med att en kontroll utförs regelbundet i Sverige minskar därmed risken att en konstant nivå, under 

en överpumpning, inte upptäcks. (10) Jämförelsen mellan svenska och brittiska oljedepåer är svår att 

utföra på grund av att många olika skillnader finns. Detta bland annat för att vissa delar på en svensk 

oljedepå är manuellt opererade men kan i Storbritannien vara automatiskt skötta, dessutom finns även 

olika tekniska skillnader man måste ta hänsyn till (30). 
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9.39.39.39.3 Olyckor inrapporterade till MSBOlyckor inrapporterade till MSBOlyckor inrapporterade till MSBOlyckor inrapporterade till MSB    
De senaste tre åren (jan 2009-nov 2011) har enbart åtta olyckor innefattande oljedepåverksamhet 

inrapporterats till MSB (källa: ”Databasen för olyckor och tillbud i farlig verksamhet” samt 

”Räddningstjänstens insatser”, MSB). 

Samtliga olyckor har varit läckage/utsläpp av produkt. I ett fall har antändning av produkt skett och 

brand uppkommit. De produkter som läckt ut är i samtliga fall, utom ett, brandfarliga vätskor vilket i det 

här fallet inkluderar bland annat eldningsolja och bensin. Undantaget är benämnt övrigt farligt ämne 

och innebär bioolja (31).  

Läckagen har skett på olika komponenter där tre av dessa orsakades av läckande ventiler, troliga orsaker 

är skadad packning eller sprucken ventil som delvis kan bero på för högt tryck.  Det har även inträffat 

överfyllning av en cistern eftersom en ventil fastnat i öppet läge och därmed gjort det omöjligt att 

stänga av påfyllningen. Vid ett annat tillfälle har en cistern tillfogats skada vilket ledde till 

produktutströmning som i sin tur medförde att evakuering av det bergrum där cisternen förvarades 

utfördes. Läckage av rör har skett vid ett tillfälle, anledningen är ännu inte fastställd. Vid överpumpning 

av spillolja från fartyg till tankfordon har ett medelstort utsläpp, enligt SPBIs definition (5), skett av 

okänd anledning. Detta är dock en sidoverksamhet och ingår vanligtvis inte i oljedepåers vardagliga 

förehavanden.  

Ingen av de olyckor som redovisats har inneburit negativa konsekvenser för människan i form av liv eller 

skada. Det enda fall som lett till egendomsskada är då brand uppstått och därmed förstört byggnad eller 

materiel på ett eller annat sätt. Miljön har drabbats vid fyra tillfällen, bland annat genom utsläpp till 

mark vilket leder till förorening av jord och risk för förorening av grundvatten. En annan händelse som 

skett var utsläpp av lättflyktig produkt vilket gjorde att miljön drabbades, troligtvis i form av att luften 

förorenades. 

Bakomliggande orsaker är i sex av de åtta händelserna okända och utredning pågår. För två av 

händelserna har dock en utredning utförts och närmare information om dessa finns i 19 Bilaga – 

Inrapporterade händelser till MSB 2009-2011. I de övriga händelserna kan det spekuleras i att bristande 

underhåll eller material kan ligga bakom läckagen. Samtliga händelser beskrivs närmare i samma bilaga, 

mängden information är dock i de flesta fall begränsad. 

9.3.19.3.19.3.19.3.1 Kompletterande olyKompletterande olyKompletterande olyKompletterande olyckorckorckorckor    
En händelse som inte fanns med i MSBs information om olyckor har skett under 2011. Denna erhölls då 

information om olyckor söktes via internet. Händelsen var ett oljeutsläpp i ett pannrum på en oljedepå 

vilket medförde brand i pannrummet och en kontorsbyggnad. Släckinsats av räddningstjänsten utfördes 

och inga skador på miljö eller människa rapporteras i tidningsartikeln, enbart egendomsskada. (32) 
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9.49.49.49.4 Olyckor från intervjurespondenternaOlyckor från intervjurespondenternaOlyckor från intervjurespondenternaOlyckor från intervjurespondenterna    
För att få en uppskattning om de vanligaste olyckorna/tillbuden på en oljedepå, utöver de som 

inrapporteras till MSB, ställdes tre frågor till intervjurespondenterna: 

− Vilka är de vanligaste tillbuden/oönskade händelserna med en negativ konsekvens för 

antingen människa, miljö eller egendom som sker på er depå?  

− Finns några konstaterade ”vanligaste” orsaker till dessa tillbud/oönskade händelser? 

− Finns det några uppskattningar om vad dessa tillbud/oönskade händelser kostat er? 

De vanligaste olyckorna/tillbuden som påtalades kan sammanfattas som små utsläpp av 

petroleumprodukter från kopplingar på rör och ledningar. Detta uppgavs bland annat bero på rent 

slitage av packningar eller flänsar vilket då lett till utsläppet.  Dock sades det att dessa utsläpp var 

relativt fåtaliga och att det i de flesta fall handlade om mycket små mängder vilket därför gjorde att det 

inte benämns speciellt allvarligt. Lite större utsläpp, runt 50-200 liter produkt, påtalades vara ännu mer 

ovanliga, omkring 1-2 gånger per år och sades ske framförallt på grund av överspolning vid utlastning till 

tankbil, vilket vanligtvis berodde på felaktigt handhavande. Med detta avses exempelvis felkopplande 

eller bristande uppmärksamhet. 

 

Figur 8 - Skada på cisterns yttre skikt på grund av påkörning av plogbil. (33)  

De olyckor/tillbud som nämndes, vilka inte var direkt knutna till de lagrade produkterna, var framförallt 

halkolyckor och problem med isbildning. Även mindre påkörningar av exempelvis grindstolpe eller 

cistern visade sig inträffa dock utan allvarligare konsekvenser. 

Vad dessa olyckor/tillbud rent ekonomiskt kostar företagen besvarades inte av respondenterna utan det 

påtalades enbart att det var svårt att veta exakt vad en viss typ av olycka kostar då samtliga är olika 

varandra i fråga om materiel och produkt. Det var med andra ord ingen som ville uppskatta detta. 
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10101010 EnkätundersökningEnkätundersökningEnkätundersökningEnkätundersökning    
Enkäten som använts är framtagen av IVL i syfte att bestämma vilka åtgärder som bedöms ha störst 

potential att förebygga och/eller skadebegränsa olyckor på oljedepåer. Enkätundersökningen är främst 

en kvantitativ undersökning med inslag av ett fåtal kvalitativa frågor (34). Undersökningen utfördes på 

så sätt att e-post skickades ut till samtliga tilltänkta respondenter med information om undersökning 

samt en länk till den webbaserade enkäten. Undersökningen var upplagd på så sätt att tre olika typer av 

olyckor angavs:  

− Läckage/utsläpp av diesel från fordon på oljedepåområde (Typolycka 1) 

− Brand i oljedepå (Typolycka 2) 

− Utsläpp av olja från cistern (Typolycka 3) 

Dessa typer av olyckor valdes av IVL på grund av tre olika anledningar. Läckage/utsläpp av produkt, i det 

här fallet diesel för att specificera olyckan, valdes för att denna har identifierats vara en av de mest 

frekventa olyckor som sker på en oljedepå (35). Brand i oljedepå valdes för att det måste anses vara den 

allvarligaste olycka som kan ske på en oljedepå på grund av att det kan leda till stora konsekvenser för 

människa och samhälle, denna olycka förutsätter dock att ett utsläpp och antändning av brandfarlig 

vätska har skett. Utsläpp av olja från cistern valdes för att den kan medföra stora konsekvenser för 

miljön. 

På vardera av dessa olyckor fick sedan ett antal olika listade förebyggande och skadebegränsande 

åtgärder bedömas i en rangordningsskala. Denna åtgärdslista är sammanställd av IVL genom 

litteraturstudier och en rad intervjuer med bland annat verksamhetsutövare och myndigheter inom 

området hantering av farliga ämnen (35). Då hantering av farliga ämnen inte enbart innefattar 

oljedepåer utan även andra former av komplexa industrier och processverksamheter anpassades denna 

lista så att enbart åtgärder som ansågs kunna tillämpas på en oljedepå togs med i enkäten. Denna 

rangordningsskala bestod av A - Stor potential, B - Viss potential, C - Mycket liten potential eller D - Ej 

relevant för oljedepån. Det fanns också möjlighet att lägga till en ”Annan åtgärd” och beskriva denna. 

Respondenterna fick sedan, fråga 4, bedöma de tre olyckornas värsta tänkbara effekt. Därefter fick de 

även besvara ett antal frågor av kvalitativ natur samt skriva lite information om dem själva, fråga 5. I 20 

Bilaga - Enkäten redovisas denna i sin helhet. 

IVL skickade ut denna enkät våren/sommaren 2011 till 56 tilltänkta respondenter, dessa respondenter 

bestod bland annat av samtliga depåansvariga i Sverige. Sveriges 29 oljedepåer med dess 59 

depåoperatörer listas ortsvis i 16 Bilaga – Lista över oljedepåer i Sverige. Observera att en depåoperatör 

inte är en fysisk person, ska med andra ord inte förväxlas med att vara en respondent, utan är ett 

företag vilka lagrar petroleumprodukter och drivmedel på en oljedepå. Utöver alla depåansvariga 

bestod även respondentlistan av övergripande depåansvariga, dessa personer är inte ansvariga för en 

eller två specifika depåer utan för ett företags samtliga depåer. Det fanns även miljö- och 

kvalitetssamordnare samt någon enstaka depåtekniker med flera med på listan, synonymt med alla 

dessa är att de på ett eller annat sätt arbetar med säkerheten på oljedepåer i Sverige, se Tabell 7 för de 

svarandes befattningar.  
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Det resultat IVL fick in, även efter att ett antal påminnelser hade skickats ut, var att 30 av totalt 56 

respondenter hade öppnat enkäten. Av dessa 30 påbörjade 18 respondenter att besvara enkäten, 

däribland fanns 3 respondenter med internt bortfall och resterande 15 besvarade samtliga frågor och 

slutförde enkäten. Detta innebar att en låg svarsfrekvens infann sig, enbart 15 av 56 respondenter hade 

slutfört enkäten. I och med detta skulle svarsfrekvensen förbättras vilket utfördes som tidigare nämnts 

med hjälp av rundringning. Detta medförde att respondentlistan krävde uppdatering på grund av 

diverse anledningar vilka närmare diskuteras nedan. Den nya respondentlistan innehöll totalt 58 

respondenter. Det slutgiltiga antalet besvarade och slutförda enkäter, efter ytterligare påminnelser, var 

36 stycken, vilket medförde en svarsfrekvens på ca 62 %.  

10.110.110.110.1 Låg svarsfrekvensLåg svarsfrekvensLåg svarsfrekvensLåg svarsfrekvens    
Att enbart 15 av 56 respondenter besvarade enkäten i det första skedet utreddes under rundringningen. 

Den låga svarsfrekvensen tros bero på ett flertal faktorer. Först och främst, då samtliga e-postadresser 

kontrollerades visade det sig att 5 av dessa var felaktiga vilket innebar att enkäten förmodligen aldrig 

nådde fram till den tilltänkta respondenten. Det framkom även att flertalet respondenter ansåg att 

enkäten var för lång och inte helt genomtänkt då exempelvis vissa förebyggande åtgärder, som skulle 

bedömas i enkäten, enbart ansågs vara skadebegränsande och vice versa. En annan faktor som påtalats 

och kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen är att enkäten skickades ut i eller i anslutning till 

semestertider.    

Andra problem som påtalades och som är relativt vanliga (34) då webbenkäter utförs är den tekniska 

begränsningen i och med att en webbläsare används för att besvara enkäten. Olika webbläsare har olika 

inställningar vilket kan göra att respondenten exempelvis blir avbruten eller får börja om från början 

innan han/hon hinner slutföra enkäten, detta innebär mest troligt en förlorad respondent. 

Fem respondenter ansåg inte att de själva var rätt person för denna enkät utan hänvisade till andra 

personer. Fyra av hänvisningarna fanns redan på listan medan en respondent tillkom. Utöver dessa 

hänvisningar tillkom även en person till listan genom en slump då rundringning utfördes. Tre 

respondenter valde att inte delta i enkätundersökningen, anledningen till detta sades vara brist på tid. 

Utöver detta identifierades ytterligare en depåoperatör på en av oljedepåerna som hade förbisetts på 

den ursprungliga listan. 
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10.210.210.210.2 EnkätrEnkätrEnkätrEnkätresultatesultatesultatesultat    
För att analysera enkätsvaren från fråga 1, 2 och 3 viktades svaren. En viktning ansågs nödvändig för att 

kunna jämföra olika åtgärder med varandra på ett godtagbart sätt. 

Viktningspoäng: 
A – Stor potential – 6 poäng 
B – Viss potential – 3 poäng 
C – Liten potential – 1 poäng 
D – Ej relevant för oljedepån – 0 poäng 

Då alla A, B, C och D hade summerats per åtgärd och fråga kunde en slutpoäng beräknas. Slutpoängen 

hamnade inom intervallet 0 – 246 poäng beroende på hur många respondenter som besvarat just den 

åtgärden (detta eftersom internt bortfall inte togs med i beräkningen av slutpoäng). Eftersom det ansågs 

svårt att jämföra åtgärder på en så bred skala beräknades en medelpoäng från slutpoängen för varje 

åtgärd. Denna skala hamnade inom den mer hanterbara skalan 0 – 6 där 6 innebar att alla svarat A och 

vice versa 0 innebar att alla svarat D. 

Viktigt att belysa är dock att denna viktning enbart är ett sätt att rangordna åtgärder. En åtgärd som får 

låg poäng skall då inte avfärdas som en helt irrelevant åtgärd eller att den har mycket låg potential att 

förebygga eller skadebegränsa en olycka. Istället skall det tolkas så att en åtgärd som får låg poäng 

förmodligen skall prioriteras lägre än de som fått högre poäng gällande de typer av olyckor som har 

angivits i enkätundersökningen. En åtgärd som fått låg poäng i denna enkätundersökning kanske hade 

fått hög poäng om till exempel andra typer av olyckor hade tagits upp. 
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10.2.110.2.110.2.110.2.1 Fråga 1Fråga 1Fråga 1Fråga 1    ––––    Läckage/utsläpp av diesel från fordon på oljedepåområdeLäckage/utsläpp av diesel från fordon på oljedepåområdeLäckage/utsläpp av diesel från fordon på oljedepåområdeLäckage/utsläpp av diesel från fordon på oljedepåområde    
De åtgärder som anses inneha störst potential för denna typolycka visade sig vara rutiner för 

lastning/lossning, utbildning av förare och kunskapsåterföring från inträffade olyckor, se grön markering 

i Tabell 1. Detta baserat på en beräknad medelpoäng både från den förebyggande och 

skadebegränsande medelpoängen. Störst potential att enbart förebygga olyckan visade sig vara samma 

åtgärder, se orange markering i Tabell 1. Då enbart skadebegränsning av olyckan analyseras infinner sig 

dock en liten skillnad. Här hade rutiner för lastning/lossning och saneringsutrustning för en första insats 

i transportfordonet allra störst potential tätt följt av utbildning av förare samt alarmering, se gul 

markering i Tabell 1. För summering av antal svar samt totalpoäng med mera se Bilaga - 

Sammanställning av svar, Fråga 1. 

Tabell 1 – Förebyggande och skadebegränsande åtgärder sorterat efter medelpoäng (F= Förebyggande poäng, S= 
Skadebegränsande poäng och M= Medelpoäng baserat på F och S). 

Åtgärder F S M

 Rutiner för lastning/lossning 5,3 4,7 5,0

 Utbildning av förare 4,8 4,6 4,7

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 4,6 4,5 4,5

 Saneringsutrustning för en första insats i transportfordonet 3,9 4,7 4,3

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte, informationsmöten 3,9 4,3 4,1

 Alarmering 3,5 4,6 4,1

 Underhåll av fordonspark 4,3 3,5 3,9

 Absorbering 3,3 4,5 3,9

 Tätning 3,2 4,4 3,8

 Överpumpning 3,3 4,1 3,7

 Avspärrning 3,2 4,2 3,7

 Krav på utländska företag som lossar i Sverige 3,3 3,5 3,4

 Lagar och föreskrifter 3,7 3,0 3,4

 Myndighetstillsyn 3,3 3,1 3,2

 Länsa 2,4 3,7 3,0

 Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 3,2 2,8 3,0

 Bortgrävning 2,3 3,4 2,9

 Alkolås 3,0 2,7 2,8

 Enhetlig fordonspark 2,8 2,9 2,8

 Hastighetssänkning 2,2 2,2 2,2

 Säkerhetshöjande åtgärder för vägnätet 1,8 2,2 2,0

 Fysisk samhällsplanering 1,6 2,2 1,9  
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10.2.210.2.210.2.210.2.2 Fråga Fråga Fråga Fråga 2 2 2 2 ––––    Brand på Brand på Brand på Brand på oljedepåoljedepåoljedepåoljedepå    
För brand på oljedepå anses utbildning, rutiner för handhavande av farliga ämnen samt 

kunskapsåterföring från inträffade olyckor inneha störst potential, se grön markering i Tabell 2. Störst 

potential att enbart förebygga visade sig vara samma åtgärder, se orange markering i Tabell 2. 

Skadebegränsande åtgärder som innehar störst potential blev utbildning, skumutläggning och 

vattengjutning av intilliggande cisterner, se gul markering i Tabell 2. För summering av antal svar samt 

totalpoäng med mera se Bilaga – Sammanställning av svar, Fråga 2. 

Tabell 2- Förebyggande och skadebegränsande åtgärder sorterat efter medelpoäng (F = Förebyggande poäng, S = 
Skadebegränsande poäng och M = Medelpoäng baserat på F och S). 

Åtgärder F S M

 Utbildning 5,6 5,8 5,7

 Rutiner för handhavande av farliga ämnen 5,6 5,2 5,4

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 5,5 5,2 5,3

 Skumutläggning 4,9 5,6 5,2

 Rutiner för påfyllning av cisterner 5,3 5,0 5,1

 Vattengjutning av intilliggande cisterner 4,7 5,4 5,1

 Engagemang från företagsledning 4,9 5,1 5,0

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 5,1 4,8 5,0

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 4,8 5,1 4,9

 Anläggningens utformning 4,7 5,1 4,9

 Evakuering 4,4 5,2 4,8

 Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 4,6 5,0 4,8

 Alarmering  4,5 5,1 4,8

 Regelefterlevnad (t.ex. anv. uppställningsplatser) 4,7 4,6 4,6

 Tätning av brunnar för att samla släckvatten 4,2 5,0 4,6

 Livräddning 4,2 4,8 4,5

 Avspärrning 3,7 4,8 4,3

 Fysiska samhällsplaneringen –säkerhetsavstånd 4,1 4,2 4,1

 Lagar och föreskrifter 4,4 3,6 4,0

 Brandsläckning med vatten 3,7 4,2 4,0

 Myndighetstillsyn 3,9 3,4 3,7  
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10.2.310.2.310.2.310.2.3 Fråga 3 Fråga 3 Fråga 3 Fråga 3 ––––    Utsläpp Utsläpp Utsläpp Utsläpp av olja av olja av olja av olja från cisternfrån cisternfrån cisternfrån cistern    
På denna fråga anses utbildning, rutiner för handhavande med farliga ämnen och rutiner för påfyllning 

av cisterner ha störst potential, se grön markering i Tabell 3. Samma åtgärder anses även ha störst 

potential enbart gällande förebyggande åtgärder, se orange markering i Tabell 3. De skadebegränsande 

åtgärder som anses ha störst potential var utbildning, rutiner för handhavande med farliga ämnen och 

uppsamling, se gul markering i Tabell 3. För summering av antal svar samt totalpoäng med mera se 

Bilaga – Sammanställning av svar, Fråga 3. 

Tabell 3 - Förebyggande och skadebegränsande åtgärder sorterat efter medelpoäng (F = Förebyggande poäng, S = 
Skadebegränsande poäng och M = Medelpoäng baserat på F och S). 

Åtgärder F S M

 Utbildning 5,4 5,6 5,5

 Rutiner för handhavande med farliga ämnen 5,3 5,3 5,3

 Rutiner för påfyllning cisterner 5,4 5,1 5,2

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 5,2 5,1 5,2

 Uppsamling 4,5 5,3 4,9

 Engagemang från företagsledning 4,7 4,9 4,8

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 4,7 4,9 4,8

 Tätning av dagvattenbrunnar 4,4 5,2 4,8

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 4,6 4,9 4,8

 Anläggningens utformning 4,5 4,6 4,6

 Personsanering 3,9 4,5 4,2

 Avspärrning 3,5 4,7 4,1

 Evakuering 3,5 4,4 4,0

 Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 3,6 4,3 3,9

 Lagar och föreskrifter 3,9 3,7 3,8

 Livräddning 3,4 4,2 3,8

 Myndighetstillsyn 3,5 3,2 3,3

 Fysiska samhällsplaneringen –säkerhetsavstånd 2,8 3,4 3,1

 Utspädning 2,3 2,7 2,5  
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10.2.410.2.410.2.410.2.4 AnalysAnalysAnalysAnalys    
Om medelpoängen för vardera förebyggande och skadebegränsande åtgärd sammanställs och en ny 

medelpoäng, baserat på de sex olika medelpoängen, beräknas fås den medelpoäng som visar vilka 

åtgärder som har högst potential oberoende av förebyggande eller skadebegränsande avsikt samt 

typolycka. Detta har utförts och de tio åtgärder som fick högst medelpoäng visas i Tabell 4, för samtliga 

medelpoäng se Bilaga – Sammanställning, Jämförelse. 

Tabell 4 – De högst rankade åtgärderna baserat på medelpoäng oberoende av förebyggande och skadebegräsande avsikt 
samt typolycka. 

Atgärd Medelpoäng

 Rutiner för handhavande av farliga ämnen 5,3

 Utbildning 5,3

 Skumutläggning 5,2

 Rutiner för påfyllning av cisterner 5,2

 Vattengjutning av intilliggande cisterner 5,1

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 5,0

 Rutiner för lastning/lossning 5,0

 Uppsamling 4,9

 Engagemang från företagsledning 4,9

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 4,8  

Detta kan då sammanfattas så att rutiner för handhavande av farliga ämnen, påfyllning av cisterner och 

lastning/lossning har stor potential att förebygga och skadebegränsa. Utbildning och kunskapsåterföring 

från inträffade olyckor är också av stor betydelse för säkerheten på en oljedepå. Dessutom anses även 

möjligheten att kunna utföra samt att utföra skumutläggning och kylning/vattengjutning av intilliggande 

cisterner ha hög potential. Uppsamling och engagemang från företagsledning verkar vara lika viktiga 

punkter för de tillfrågade och sist bland de åtgärder som fick högst medelpoäng, sett oberoende av 

typolycka, är att räddningstjänsten har klara och väl införstådda planer för insatser vid olycka. Sju av 

dessa åtgärder anses vara av organisatorisk natur, undantagen är skumutläggning, vattengjutning av 

cistern och uppsamling som samtliga kategoriseras som tekniska. 

Tabell 5 - De högst rankade förebyggande åtgärderna baserat på medelpoäng oberoende av typolycka. 

Atgärd Medelpoäng

 Rutiner för handhavande av farliga ämnen 5,4

 Rutiner för påfyllning av cisterner 5,3

 Rutiner för lastning/lossning 5,3

 Utbildning 5,3

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 5,1

 Skumutläggning 4,9

 Engagemang från företagsledning 4,8

 Vattengjutning av intilliggande cisterner 4,7

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 4,7

 Regelefterlevnad (t.ex. anv. uppställningsplatser) 4,7  
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Om enbart förebyggande åtgärder oberoende av typolycka analyseras visar sig ett liknande mönster, 

med en liten skillnad i att regelefterlevnad finns med bland de tio mest prioriterade istället för 

möjligheten för uppsamling, se Tabell 5. Antalet organisatoriska åtgärder har här ökat till åtta, 

skumutläggning och vattengjutning av cistern är de enda åtgärder som kategoriseras som tekniska.  

Tabell 6 - De högst rankade skadebegränsande åtgärderna baserat på medelpoäng oberoende av typolycka. 

Atgärd Medelpoäng

 Skumutläggning 5,6

 Vattengjutning av intilliggande cisterner 5,4

 Uppsamling 5,3

 Utbildning 5,3

 Rutiner för handhavande av farliga ämnen 5,3

 Tätning av brunnar för att samla släckvatten 5,1

 Rutiner för påfyllning av cisterner 5,0

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 5,0

 Engagemang från företagsledning 5,0

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 4,9  

En lite större skillnad visar sig om enbart de skadebegränsande åtgärderna analyseras oberoende av 

typolycka. Då synes att skumutläggning och kylning/vattengjutning av intilliggande cisterner fortfarande 

har hög potential att skadebegränsa samt att utbildning och rutiner också är viktiga. Här har vi även 

upprättade och övade planer för räddningstjänsten, engagemang från företagsledningen samt 

kunskapsåterföring från inträffade olyckor. Dock anses också uppsamling och tätning av brunnar för att 

samla släckvatten ha hög potential, se Tabell 6. Sex av de ovanstående åtgärderna kategoriseras som 

organisatoriska. Den enda skillnaden från Tabell 4 som kan identifieras är att tätning av brunnar för att 

samla släckvatten, som anses vara teknisk, tagit plats på listan i stället för rutiner för lastning/lossning. 

De tre åtgärderna med högst potential enligt Tabell 6 är samtliga tekniska. 

     



 

 

10.2.510.2.510.2.510.2.5 Andra åtgärderAndra åtgärderAndra åtgärderAndra åtgärder    
De andra förebyggande och skadebegränsande 

fråga (typolycka 1, 2 och 3) redovisas

Samtliga åtgärder som specificerades här ansågs minst inneha viss potential (B) men de allra flesta 

ansågs inneha stor potential (A). Åtgärderna har kategoriserats som

åtgärder, eftersom respondenterna själva angav om de an

skadebegränsande. Observera att vissa åtgärder anses vara både förebyggande och skadebegränsande 

eller organisatoriska och tekniska. 

Figur 9 

39%

29%
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förebyggande och skadebegränsande åtgärder som respondenterna kunde ange på vardera 

redovisas kategoriserade i 26 Bilaga – Kategorisering av enkätens åtgärder

som specificerades här ansågs minst inneha viss potential (B) men de allra flesta 

Åtgärderna har kategoriserats som organisatoriska eller tekniska 

åtgärder, eftersom respondenterna själva angav om de ansåg dessa som förebyggande eller 

Observera att vissa åtgärder anses vara både förebyggande och skadebegränsande 

 

 – Fördelning av kategoriserade andra åtgärder. 

18%

14%

39%

Organisatoriska -
förebyggande

Organisatoriska -
skadebegränsande

Tekniska - förebyggande

Tekniska -
skadebegränsande

kunde ange på vardera 

Kategorisering av enkätens åtgärder. 

som specificerades här ansågs minst inneha viss potential (B) men de allra flesta 

organisatoriska eller tekniska 

såg dessa som förebyggande eller 

Observera att vissa åtgärder anses vara både förebyggande och skadebegränsande 

 

 

förebyggande



 

 

10.2.610.2.610.2.610.2.6 Fråga 4 Fråga 4 Fråga 4 Fråga 4 ––––    Olyckors effektOlyckors effektOlyckors effektOlyckors effekt    
För att analysera fråga 4 används diagram för att åskådliggöra vilken av de tre olyckorna som har störst 

allmän effekt samt effekt på människa. Den så kallade allmänna effekten definierades e

respondenterna själva skulle uppskatta den värsta effekt som han/hon kom att tänka

antas vara på miljö, egendom och/eller samhälle

inneha störst allmän effekt var brand på oljedepå, typolycka

(stor effekt), se Figur 10. Typolycka 

Figur 10

Brand på oljedepå anses även inneha allvarligaste

av 36 respondenter anser att olyckan kan orsaka dödsolycka. Både utsläpp av diese

oljedepåområdet och utsläpp av olja från cistern anses främst kunna orsaka lindrig skada på människa.

Figur 11
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För att analysera fråga 4 används diagram för att åskådliggöra vilken av de tre olyckorna som har störst 

allmän effekt samt effekt på människa. Den så kallade allmänna effekten definierades e

skulle uppskatta den värsta effekt som han/hon kom att tänka på

antas vara på miljö, egendom och/eller samhälle. I Figur 10 synes tydligt att den olycka som anses

ekt var brand på oljedepå, typolycka 2, där 30 respondenter av 36 svarade A 

 3, utsläpp av olja från cistern, ansågs ha näst högst effekt. 

10 – Uppskattning av olyckans allmänna effekt. 

ses även inneha allvarligaste effekten på människa. Detta påvisas i 

av 36 respondenter anser att olyckan kan orsaka dödsolycka. Både utsläpp av diesel från fordon på 

och utsläpp av olja från cistern anses främst kunna orsaka lindrig skada på människa.

11 – Uppskattning av olyckans effekt på människa. 

C D E

Liten Mycket 
liten

Ej relevant 
för 

oljedepån

Ej svar

Olyckans effekt

Utsläpp från tankfordon

Brand på oljedepå

Utsläpp från cistern

2 3

Allvarlig 
skada på 
människa

Lindrig 
skada på 
människa

Ej svar

Olyckans effekt

Utsläpp från tankfordon

Brand på oljedepå

Utsläpp från cistern

För att analysera fråga 4 används diagram för att åskådliggöra vilken av de tre olyckorna som har störst 

allmän effekt samt effekt på människa. Den så kallade allmänna effekten definierades ej i enkäten för att 

på. Denna effekt 

a som anses 

2, där 30 respondenter av 36 svarade A 

ja från cistern, ansågs ha näst högst effekt.  

 

på människa. Detta påvisas i Figur 11 där 22 

l från fordon på 

och utsläpp av olja från cistern anses främst kunna orsaka lindrig skada på människa. 

 

Utsläpp från tankfordon

Brand på oljedepå

Utsläpp från cistern

Utsläpp från tankfordon

Brand på oljedepå

Utsläpp från cistern
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10.2.710.2.710.2.710.2.7 Fråga 5 Fråga 5 Fråga 5 Fråga 5 ––––    Några frågor om digNågra frågor om digNågra frågor om digNågra frågor om dig    

10.2.7.110.2.7.110.2.7.110.2.7.1 ErfarenhetErfarenhetErfarenhetErfarenhet    
Respondenten svarade på hur många års erfarenhet han/hon har inom branschen. Detta varierar från 3 

års branscherfarenhet till 36 år. Medelvärdet av de 36 respondenter som besvarade denna fråga är ca 

16 år och medianen 15 år.  

10.2.7.210.2.7.210.2.7.210.2.7.2 BefattningBefattningBefattningBefattning    på företagetpå företagetpå företagetpå företaget    
Tabell 7 - Sammanställning av respondenternas befattningar. 

Antal Befattning

24 Depå/terminal/driftchefer

6 Depåansvariga/föreståndare

2 Kvalitets och miljösamordnare

1 Depåtekniker

1 Oljehamnschef

1 Senior Technical Advisor

1 VD

36  

10.2.7.310.2.7.310.2.7.310.2.7.3 GenomslagsvolymGenomslagsvolymGenomslagsvolymGenomslagsvolym/år/år/år/år    
Storleken på de olika depåerna varierade från små, med en genomslagsvolym/år på ungefär 38 000 m3, 

till mycket stora med en genomslagsvolym/år på ca 3 500 000 m3. Då flertalet respondenter besvarade 

denna fråga med viktenheten ton redovisas även minsta och största massa, från 25 000 ton till 

1 000 000 ton.  

10.2.7.410.2.7.410.2.7.410.2.7.4 Säker bedömning?Säker bedömning?Säker bedömning?Säker bedömning?    
Respondenten skulle här bedöma hur säkra de var på sina svar i enkäten, detta utfördes genom att välja 

en siffra mellan 1-10 där 10 innebar mycket säker och 1 mycket osäker. Majoriteten av respondenterna 

bedömde sina svar som relativt säkra då medelvärdet visade sig vara ca 7,5 och medianen 8. En tendens 

att respondenternas säkerhet korrelerar med branscherfarenhet visade sig. Alltså att säkerheten i 

bedömningen ökade med ökad branscherfarenhet, dock med vissa avvikelser. Se Figur 12.  

 

Figur 12 – Korrelation – säkerhet i bedömning och branscherfarenhet. 
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10.2.7.510.2.7.510.2.7.510.2.7.5 100100100100    000000000000    kr för säkerhetsåtgärderkr för säkerhetsåtgärderkr för säkerhetsåtgärderkr för säkerhetsåtgärder
Denna delfråga besvarades av 35 respondenter och 

100 000 kr för säkerhetsåtgärder, vad skulle de använda pengarna till? 

beskrev sorterades in i fyra kategorier

kategorier anses bäst representera det respondenterna beskrivit.

respondenterna vill satsa på alarmering av olika slag

alarmering var: 

− Akustiska larm 
− Modernare mätutrustning och mer larm
− Nivåövervakning eller brandlarm
− Radar/varningssystem, larm
− Utökade läckagevarningssystem
− Överfyllnadslarm på cisterner
− Gaslarm/varnare 

 
En annan åtgärd respondenterna ansåg att pengar skulle läggas

samt inhyrd personal, se Figur 13. Vilket område utbildningen skulle ske inom specificerades

av respondenterna. Kameraövervakning var även det en å

på depån detta skulle utföras specificerades av två respondenter 

utlastning och/eller i pumprum.  

Kategorin övrigt innefattar åtgärder som 

tidigare kategorier, dessa var: 

− Tekniska åtgärder 
− Uppgradera rörledningar, pumpar, armaturer etc.
− Inköp av sjölänsor 
− Depåtankar 
− Förebyggande åtgärder 
− Höja säkerheten på rörsystemen
− En kontakt per fordonsenhet

Figur 13– 100 000 kr för förebyggande och/eller skadebegränsande åtgärder
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kr för säkerhetsåtgärderkr för säkerhetsåtgärderkr för säkerhetsåtgärderkr för säkerhetsåtgärder    
35 respondenter och ställdes så att om respondenten blev tilldelad

vad skulle de använda pengarna till? De åtgärder respondenterna 

beskrev sorterades in i fyra kategorier: alarmering, kameraövervakning, utbildning och övrigt.

kategorier anses bäst representera det respondenterna beskrivit. Det visade sig att majori

på alarmering av olika slag, se Figur 13. De åtgärder som sorterades in under 

och mer larm 
randlarm 

, larm 
Utökade läckagevarningssystem 
Överfyllnadslarm på cisterner och tankfordon 

respondenterna ansåg att pengar skulle läggas på var utbildning och övning 

. Vilket område utbildningen skulle ske inom specificerades

av respondenterna. Kameraövervakning var även det en åtgärd som man vill investera i, var någonstans

på depån detta skulle utföras specificerades av två respondenter vilka ansåg att detta var viktigast 

åtgärder som antigen var för ospecificerade alternativt inte passade in på 

Uppgradera rörledningar, pumpar, armaturer etc. 

Höja säkerheten på rörsystemen 
En kontakt per fordonsenhet 

000 kr för förebyggande och/eller skadebegränsande åtgärder. 

Antal (av totalt 35 
respondenter)

respondenten blev tilldelad 

De åtgärder respondenterna 

alarmering, kameraövervakning, utbildning och övrigt. Dessa 

ajoriteten av 

De åtgärder som sorterades in under 

ning och övning av egen 

. Vilket område utbildningen skulle ske inom specificerades tyvärr inte 

man vill investera i, var någonstans 

vilka ansåg att detta var viktigast vid 

alternativt inte passade in på 

 

  

Antal (av totalt 35 
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10.310.310.310.3 Statistiskt värdeStatistiskt värdeStatistiskt värdeStatistiskt värde    
För att utreda enkätundersökningens statistiska värde användes det icke-parametriska testet Mann 

Whitney. Detta test används vanligtvis för att undersöka om två urval/grupper kommer från samma 

population, för att undersöka detta måste hypotesprövning användas i kombination med Mann 

Whitney. Vad är då relevansen med att undersöka om dessa urval/grupper kommer från samma 

population och hur fås detta till ett statistiskt värde? Om det visar sig att dessa urval/grupper inte kan 

bevisas komma från olika populationer kan det då anses att det är troligt att den totala populationen 

innehar liknande åsikter som enkätrespondenterna, med den totala populationen menas de svarande 

enkätrespondenterna inklusive bortfallet. 

För att ta reda på om skillnader mellan två grupper finns använder sig Mann Whitney testet av 

rangordning av samtliga värden för båda grupperna. Dessa rangordningsnummer används sedan för att 

se om det råder en övervikt av låga eller höga värden för någon av grupperna. (36) (37) Om övervikt åt 

något håll råder kan detta innebära att urvalen inte kommer från samma population, med andra ord 

inte innehar liknande åsikter. Eftersom överviktens håll, lägre eller högre, inte är känd används ett 

tvåsidigt Mann Whitney test. För metodik bakom testet se Bilaga – Metodik bakom hypotesprövning 

med Mann Whitney. 

För att utföra detta test med data från enkätundersökningen delades samtliga enkätrespondenter först 

in i två grupper, A och B, denna indelning skedde slumpmässigt. Dessa två grupper skulle sedan testas 

mot varandra. Sedan delades samtliga enkätrespondenter ytterligare en gång in i två grupper, C och D, 

denna gång skedde indelningen efter branscherfarenhet med medianen som avdelare. Grupp C utgjorde 

de med 3-15 års branschvana och grupp D de med 15-35 års branschvana. Även grupp C och D skulle 

sedan testas mot varandra.   

Slutligen måste de fyra gruppernas viktade poäng summeras, var grupp för sig och för vardera åtgärd. 

Detta utfördes på samtliga typolyckor (1, 2 och 3) med tillhörande förebyggande och skadebegränsande 

åtgärdslistor. Detta medförde att vardera typolycka bestod av två olika gruppers åsikter om 

förebyggande och skadebegränsande åtgärder, se Tabell 13. På vardera typolycka och åtgärdslista 

utfördes sedan ett Mann Whitney test, med andra ord utfördes sex test med grupp A och B och sex test 

med grupp C och D.  

10.3.110.3.110.3.110.3.1 Testresultat och analysTestresultat och analysTestresultat och analysTestresultat och analys    
Samtliga beräkningar utfördes främst med SPSS men även med hjälp av Excel. Det fullständiga resultatet 

från SPSS återfinns i 28 Bilaga – SPSS resultat, i Tabell 8 och Tabell 9 visas beräknade värden. Ett Z-värde 

som närmar sig noll innebär att medelvärdet för rankingen och summan av rankingen för de båda 

grupperna närmar sig varandra. Om de båda grupperna haft identiska åsikter, identiska värden på 

samtliga åtgärder, hade detta medfört ett Z-värde lika med noll. 
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Hypotes: 

H0 = Det finns inga skillnader mellan grupperna 

HA = Det finns skillnader mellan grupperna 

Beslutsregler för hypotesen:  

− Z ligger utom intervallet → förkasta H0 → HA gäller 

− Z ligger inom intervallet → H0 kan inte förkastas → HA kan förkastas 

− U är mindre än Ucr → förkasta H0 → HA gäller 

− U är större än Ucr → H0 kan inte förkastas → HA kan förkastas 

Tabell 8 – Beräknade värden med slumpmässig gruppindelning. 

Typolycka Åtgärd Z-intervall Z Förkasta H0 Ucr U Förkasta H0

1 Föreb. ± 1,96 -1,84 Nej - 163,5 -

1 Skadeb. ± 1,96 -1,2 Nej - 191 -

2 Föreb. ± 1,96 -2,6 Ja - 118,5 -

2 Skadeb. ± 1,96 -2,8 Ja - 108 -

3 Föreb. ± 1,96 -1,1 Nej 113 141,5 Nej

3 Skadeb. ± 1,96 -1,4 Nej 113 132,5 Nej  

Detta kan tolkas så att enligt typolycka 1 och 3 finns inga statistiska bevis för att förkasta nollhypotesen, 

med andra ord finns inga bevis för att signifikanta skillnader mellan grupperna existerar. Enligt typolycka 

2 däremot, röd markering, finns statistiska bevis för att förkasta nollhypotesen, således att skillnader 

mellan grupperna finns. Vanligtvis brukar målet med hypotesprövning vara att finna statistiska bevis för 

att kunna förkasta nollhypotesen. I detta fall är målet det motsatta, nollhypotesen säger att båda 

grupperna innehar relativt lika åsikter om de förebyggande och skadebegränsande åtgärderna vilket är 

det förväntade utfallet av detta test.  

Tabell 9 – Beräknade värden med gruppindelning efter branscherfarenhet. 

Typolycka Åtgärd Z-intervall Z Förkasta H0 Ucr U Förkasta H0

1 Föreb. ± 1,96 -1,17 Nej - 192 -

1 Skadeb. ± 1,96 -0,67 Nej - 213,5 -

2 Föreb. ± 1,96 -1,27 Nej - 170 -

2 Skadeb. ± 1,96 -2,34 Ja - 127,5 -

3 Föreb. ± 1,96 -1,93 Nej 113 114,5 Nej

3 Skadeb. ± 1,96 -3,18 Ja 113 71,5 Ja  

Även här visar det sig att 4 av 6 tester inte finner nog med bevis för att kunna förkasta nollhypotesen. 

Då gruppindelningen skedde efter branscherfarenhet var utfallet svårare att förutsäga, här förväntades 

att en större skillnad mellan grupperna skulle påvisas. Dock visade sig skillnaderna vara mindre för 



 

 

typolycka 1, och till viss del typolycka 2

slumpmässig gruppindelning sker.  

Tabell 

Typolycka 1

Typolycka 2

Typolycka 3

I Tabell 10 synes att medelrankingen för grupp C (branscherfarenhet 3

rankingen för grupp D (15-35 år). En hög medelranking innebär höga värden på åtgärderna, vilket i sig 

medför att gruppen tillsammans ansett att åtgärderna innehar hög potential.  En låg medelranking å 

andra sidan innebär låga värden på åtgärderna och dess 

10.410.410.410.4 Enkätens åtgärderEnkätens åtgärderEnkätens åtgärderEnkätens åtgärder    
I detta avsnitt har en subjektiv kategoriser

Kategorisering, för kategoriseringen

utfördes delvis på grund av synpunkter från

kallas förebyggande alternativt skadebegränsande

Figur 14 – Fördelning 

  

15%

36%
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och till viss del typolycka 2, men typolycka 3 påvisade större skillnader om jämförelsen med 

 

Tabell 10 – Medelrankingsvärden för grupp C och D. 

Grupp C Grupp D

Förebyggande 20,23 24,77

Skadebegränsande 21,2 23,8

Förebyggande 19,1 23,9

Skadebegränsande 17,07 25,93

Förebyggande 16,03 22,97

Skadebegränsande 13,76 25,24

Typolycka 1

Typolycka 2

Typolycka 3
 

synes att medelrankingen för grupp C (branscherfarenhet 3-15 år) i samtliga fall 

En hög medelranking innebär höga värden på åtgärderna, vilket i sig 

medför att gruppen tillsammans ansett att åtgärderna innehar hög potential.  En låg medelranking å 

andra sidan innebär låga värden på åtgärderna och dess potential.   

kategorisering av enkätens åtgärder utförts, enligt rubrik 

, för kategoriseringen i sin helhet se Bilaga – Kategorisering av enkätens åtgärder

delvis på grund av synpunkter från enkätrespondenterna att vissa åtgärder i enkäten inte bör 

kallas förebyggande alternativt skadebegränsande.  

Fördelning av kategoriserade åtgärder från enkäten. 

24%

25%
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Tekniska -
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Tekniska -
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men typolycka 3 påvisade större skillnader om jämförelsen med 

samtliga fall är lägre än 

En hög medelranking innebär höga värden på åtgärderna, vilket i sig 

medför att gruppen tillsammans ansett att åtgärderna innehar hög potential.  En låg medelranking å 

rubrik 6.2.1 

Kategorisering av enkätens åtgärder. Detta 

enkätrespondenterna att vissa åtgärder i enkäten inte bör 
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11111111 Åtgärder med Åtgärder med Åtgärder med Åtgärder med stor stor stor stor potentialpotentialpotentialpotential    

11.111.111.111.1 Rutiner för handhavande av farliga ämnen, lastning/lossning och påfyllning av Rutiner för handhavande av farliga ämnen, lastning/lossning och påfyllning av Rutiner för handhavande av farliga ämnen, lastning/lossning och påfyllning av Rutiner för handhavande av farliga ämnen, lastning/lossning och påfyllning av 
cisternercisternercisternercisterner    

Rutiner betyder tillvägagångssätt (38) vilket innebär att det skall finnas i förväg bestämda metoder för 

hur man skall gå tillväga vid olika arbetsmoment. Det grundläggande syftet med rutiner är att förebygga 

störningar och avbrott. Dessa utformas främst då det finns behov av standardiserade arbetsmetoder 

och visar sig oftast i form av muntliga och/eller skriftliga instruktioner och checklistor. Rutiner skall vara 

så enkla och tydliga som möjligt för att underlätta och skapa ett korrekt beteende i arbetet samt 

klarlägga skyldigheter från gällande lagstiftningar (39). 

Eftersom lastning och lossning av farliga ämnen sker till och från tankbil, järnväg, fartyg och cisterner på 

oljedepåer har dessa, vilka togs upp som separata åtgärder i enkäten, valts att beskrivas som en åtgärd 

då de överlappar varandra på olika sätt. Då ett stort behov av standardiserade arbetsmetoder finns på 

en oljedepå innebär det också att mängder av diverse rutiner i olika former finns för oljedepåer. Därför 

tas endast ett fåtal exempel upp här. 

SPBI och SOHF har tagit fram rekommendationer angående rutiner för lastning/lossning till och från 

tankfartyg men som även kan tillämpas då överpumpning mellan cisterner sker (28). Denna 

rekommendation är tänkt att fungera som en mall för oljedepåer som sedan får anpassas efter den egna 

depåns förutsättningar. Några av rekommendationerna lyder: 

− Vid lossning av fartyg eller överpumpning mellan depåer ska den mottagande depån utse en 

ansvarig för operationen (loadingmaster). 

− Den som utses till loadingmaster ska ha lämplig kompetens för uppgiften genom intern och 

extern utbildning. 

− Ledningssystem och ventiler i hamnar och på depåer ska vara märkta. 

− Det internationella regelverket ISGOTT, senaste utgåva, ska tillämpas. 

− Före lossning kontrolleras att den kvantitet som ska lossas ryms i mottagande cistern/cisterner. 

− En ship/shore safety checklista ska upprättas innan lossningen eller lastningen påbörjas. 

Se (28) för länk till rekommendationerna i sin helhet. 



 

 

Figur 15 –

En av de rutiner som används frekvent inom oljedepåverksamhet är checklistor. Dessa används i det 

dagliga arbetet främst för att tillse att rätt åtgärder utförs i korrekt ordni

viktiga punkter förbigås. Men det finns även 

sker, detta för att se till att sanering/uppsamling av produkt sker på ett korrekt och säkert sätt.

Figur 16 - Skyddsföreskrifter vid tankbilsutlastning. St1 depå, Luleå.

Vid lastning/lossning till och från tankbil finns också ett flertal olika rutiner vilka skall säkerställa att 

arbetet löper utan problem. Extern tankbilschaufför måste
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– Svarsfördelning - Rutiner för påfyllning av cistern. 

En av de rutiner som används frekvent inom oljedepåverksamhet är checklistor. Dessa används i det 

dagliga arbetet främst för att tillse att rätt åtgärder utförs i korrekt ordning samt för att undvika att 

det finns även checklistor som skall användas i det fall utsläpp av produkt 

r, detta för att se till att sanering/uppsamling av produkt sker på ett korrekt och säkert sätt.

 

Skyddsföreskrifter vid tankbilsutlastning. St1 depå, Luleå. 

Vid lastning/lossning till och från tankbil finns också ett flertal olika rutiner vilka skall säkerställa att 

arbetet löper utan problem. Extern tankbilschaufför måste, förutom att inneha behörighet
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En av de rutiner som används frekvent inom oljedepåverksamhet är checklistor. Dessa används i det 

ng samt för att undvika att 

utsläpp av produkt 

r, detta för att se till att sanering/uppsamling av produkt sker på ett korrekt och säkert sätt. 

Vid lastning/lossning till och från tankbil finns också ett flertal olika rutiner vilka skall säkerställa att 

förutom att inneha behörighet, genomgå en 
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Utsläpp från cistern -
förebyggande

Utsläpp från cistern -
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kort obligatorisk säkerhetsutbildning hos den depå chauffören skall lasta/lossa på. En av anledningarna 

till detta är bland annat att chauffören skall veta förfaringssätt vid olycka för just den specifika depån. 

Det finns även rutiner/checklistor i form av olika skyltar på depåområdet som till exempel 

Figur 17 

Leverantören av kemiska produkter som klassificeras som farliga skall alltid förse mottagaren med ett så 
kallat säkerhetsdatablad. Bladet informerar bland annat om:

− Namnet på ämnet/blandningen 

− Farliga egenskaper  

− Åtgärder vid första hjälpen 

− Brandbekämpningsåtgärder

− Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

− Hantering och lagring 

− Toxikologisk information 

Figur 18 – Svarsfördelning 
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kort obligatorisk säkerhetsutbildning hos den depå chauffören skall lasta/lossa på. En av anledningarna 

till detta är bland annat att chauffören skall veta förfaringssätt vid olycka för just den specifika depån. 

t finns även rutiner/checklistor i form av olika skyltar på depåområdet som till exempel 

 – Svarsfördelning - Rutiner för lastning/lossning. 

Leverantören av kemiska produkter som klassificeras som farliga skall alltid förse mottagaren med ett så 
kallat säkerhetsdatablad. Bladet informerar bland annat om: (40) 

Namnet på ämnet/blandningen  

 

Brandbekämpningsåtgärder 

tgärder vid oavsiktliga utsläpp 

Svarsfördelning - Rutiner för handhavande av farliga ämnen. 
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kort obligatorisk säkerhetsutbildning hos den depå chauffören skall lasta/lossa på. En av anledningarna 

till detta är bland annat att chauffören skall veta förfaringssätt vid olycka för just den specifika depån. 

t finns även rutiner/checklistor i form av olika skyltar på depåområdet som till exempel Figur 16. 

 

Leverantören av kemiska produkter som klassificeras som farliga skall alltid förse mottagaren med ett så 

 

 

Utsläpp från tankfordon -
förebyggande

Utsläpp från tankfordon -
skadebegränsande

Brand på oljedepå -
förebyggande

Brand på oljedepå -
skadebegränsande

Utsläpp från cistern -
förebyggande

Utsläpp från cistern -
skadebegränsande



 

 

11.211.211.211.2 UtbildningUtbildningUtbildningUtbildning    
Som man kan se från Tabell 4 så anses utbildning vara en mycket viktig del av säkerheten på en 

oljedepå. Samtlig personal som arbetar på en depå skall

ansvarsområde. Eftersom kunskap är en färskvara samt att säkerhetsarbetet hela tiden uppdateras så 

hålls regelbunden fortbildning. Kursernas längd och f

en utbildningsmall med det minimikrav som krävs

minimikrav (SPBI) för mallen i sin helhet

Brandskyddsföreningen och räddningstjänsten. 

kurs som är obligatorisk för exempelvis en lossningsledare kan

De kurser som är obligatoriska för samtliga i personalen är den praktiska och teoretiska 

brandutbildningen vilket sker i samarbete med 

11.2.111.2.111.2.111.2.1 Utbildning av förareUtbildning av förareUtbildning av förareUtbildning av förare    
Eftersom depåoperatörerna/företagen 

detta på åkerier är bolagen i sig inte, utöver den korta depåspecifika säkerhetsutbildningen som förare 

får, ansvariga för att utbilda förarna av transporterna

giltigt intyg och med detta är behörig att transportera farligt gods

transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg vilket då innebär att MSB ans

för utbildning och examinering av förare samt utfärdar ADR

av MSB i egen regi utan läggs ut på externa utbildningsanordnare

utbildningen. Utbildningen består av en obligato

oberoende av vilken totalvikt fordonet som ska framföras har. Kursen behandlar premisserna för 

transport av farligt gods med undantag för explosiva och radioaktiva ämnen, för att få tillstånd att 
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så anses utbildning vara en mycket viktig del av säkerheten på en 

Samtlig personal som arbetar på en depå skall genomgå utbildning central för varderas 

Eftersom kunskap är en färskvara samt att säkerhetsarbetet hela tiden uppdateras så 

Kursernas längd och frekvensen för dessa är varierad. SPBI ha

med det minimikrav som krävs för de anställda, se Bilaga – Utbildningsmall, 

i sin helhet. De institutioner som genomför utbildningar är SPBI, TYA, SOHF, 

Brandskyddsföreningen och räddningstjänsten. Kurserna kan både vara obligatoriska eller valbara, en 

kurs som är obligatorisk för exempelvis en lossningsledare kan vara valbar för en depåchef och så vidare

kurser som är obligatoriska för samtliga i personalen är den praktiska och teoretiska 

brandutbildningen vilket sker i samarbete med den lokala räddningstjänsten.  

Figur 19 – Svarsfördelning - Utbildning. 

depåoperatörerna/företagen inte bedriver transport av produkterna själva utan lägger ut 

detta på åkerier är bolagen i sig inte, utöver den korta depåspecifika säkerhetsutbildningen som förare 

att utbilda förarna av transporterna. Oljedepån kontrollerar enbart att f

och med detta är behörig att transportera farligt gods, detta intyg kallas ADR

transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg vilket då innebär att MSB ans

för utbildning och examinering av förare samt utfärdar ADR-intyg. Denna förarutbildning ges 

av MSB i egen regi utan läggs ut på externa utbildningsanordnare vilka MSB har godkänt att få hålla 

Utbildningen består av en obligatorisk grundkurs vilken alla förare måste genomföra 

oberoende av vilken totalvikt fordonet som ska framföras har. Kursen behandlar premisserna för 

transport av farligt gods med undantag för explosiva och radioaktiva ämnen, för att få tillstånd att 
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så anses utbildning vara en mycket viktig del av säkerheten på en 

utbildning central för varderas 

Eftersom kunskap är en färskvara samt att säkerhetsarbetet hela tiden uppdateras så 

. SPBI har utarbetat 

Utbildningsmall, 

som genomför utbildningar är SPBI, TYA, SOHF, 

kan både vara obligatoriska eller valbara, en 

vara valbar för en depåchef och så vidare. 

kurser som är obligatoriska för samtliga i personalen är den praktiska och teoretiska 

 

utan lägger ut 

detta på åkerier är bolagen i sig inte, utöver den korta depåspecifika säkerhetsutbildningen som förare 

rar enbart att förarna har ett 

ADR-intyg. MSB är 

transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg vilket då innebär att MSB ansvarar 

intyg. Denna förarutbildning ges dock inte 

vilka MSB har godkänt att få hålla 

risk grundkurs vilken alla förare måste genomföra 

oberoende av vilken totalvikt fordonet som ska framföras har. Kursen behandlar premisserna för 

transport av farligt gods med undantag för explosiva och radioaktiva ämnen, för att få tillstånd att 
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transportera dessa måste specialkurser genomgås. Grundkursen innehåller förutom de teoretiska

delarna även praktiska delar vilka innebär övningar i första hjälp

olycka eller tillbud. (41) 

11.311.311.311.3 SkumutläggniSkumutläggniSkumutläggniSkumutläggningngngng    
Skumutläggning kan ske på ett flertal olika sätt. Först och främst är det personal närmast utsläppet som 

ska försöka göra den inledande insatsen för att förhindra att brand uppkommer eller i det fall 

antändning redan skett försöka släcka den. Detta kan 

dock är denna begränsad på grund av den volym skum som denna genererar, alternativt i det fall det 

finns installerat kan en automatisk skumsprinkleranläggning användas, se

Figur 20 – T.v. skumrör, t.h. manuell utlösning av skumsprinkleranläggningen. Bilutlastningen, St1 depå, Luleå.
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ra dessa måste specialkurser genomgås. Grundkursen innehåller förutom de teoretiska

praktiska delar vilka innebär övningar i första hjälpen, brandbekämpning och insatser

Skumutläggning kan ske på ett flertal olika sätt. Först och främst är det personal närmast utsläppet som 

ska försöka göra den inledande insatsen för att förhindra att brand uppkommer eller i det fall 

antändning redan skett försöka släcka den. Detta kan ske antingen med hjälp av handbrandsläckare, 

dock är denna begränsad på grund av den volym skum som denna genererar, alternativt i det fall det 

finns installerat kan en automatisk skumsprinkleranläggning användas, se Figur 20. 

T.v. skumrör, t.h. manuell utlösning av skumsprinkleranläggningen. Bilutlastningen, St1 depå, Luleå.

Figur 21 – Svarsfördelning - Skumutläggning. 
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ra dessa måste specialkurser genomgås. Grundkursen innehåller förutom de teoretiska 

en, brandbekämpning och insatser vid 

Skumutläggning kan ske på ett flertal olika sätt. Först och främst är det personal närmast utsläppet som 

ska försöka göra den inledande insatsen för att förhindra att brand uppkommer eller i det fall 

ske antingen med hjälp av handbrandsläckare, 

dock är denna begränsad på grund av den volym skum som denna genererar, alternativt i det fall det 

 

T.v. skumrör, t.h. manuell utlösning av skumsprinkleranläggningen. Bilutlastningen, St1 depå, Luleå. 

 

Brand på oljedepå -
förebyggande

Brand på oljedepå -
skadebegränsande



 

 

Vid utsläpp som kräver större resurser än en handbrandsläckare samt sker där ingen 

skumsprinkleranläggning finns kan så kallade skumkärror användas. Dessa transporteras med hjälp av 

fordon med dragkrok och är därför relativt förflyttningsbara.

i det fall deras insatser krävs påförs skum med hjälp av brandslangar vilka kopplats till tankbilar försedda 

med skum. Beroende på vilket ämne som skall skumbeläggas så kan skummets koncentration alterneras. 

I det fall det handlar om en cisternbrand kontaktar räddningsledaren på platsen släckmedelscentralen, 

SMC, vilka innehar effektivare skumutrustning. Skummet kan påföras cisternen på olika sätt. I det fall en 

cistern med fast tak skall skumbeläggas används oftas

skumvätskeblandningen, skummet flyter upp

Om cisternen istället har ett yttre eller invändigt flytande tak så ska istället skumpåföringen ske 

ovanifrån. (7) (8) (42) (43)  

11.411.411.411.4 Vattengjutning av cisternVattengjutning av cisternVattengjutning av cisternVattengjutning av cistern
Vid brand i cistern krävs det att intilliggande cisterner kyls för att förhindra att dessa antänds genom den

strålningsvärme som alstras från den brinnande cisternen. Detta sker genom, i det fall detta är 

installerat, sprinklers som finns monterade högst upp runt hela cisternen och/eller genom att 

räddningstjänsten kyler cisternens yta genom att spruta vatten på

vattenkanoner.  Dessa kan även i enstaka fall utföra kylning av den brinn

är mycket resurskrävande men kan förbättra effektiviteten vid skumpåföring genom att underlätta för 

skummets utbredning och potential att täta. 

Figur 22 – Svarsfördelning 
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Vid utsläpp som kräver större resurser än en handbrandsläckare samt sker där ingen 

skumsprinkleranläggning finns kan så kallade skumkärror användas. Dessa transporteras med hjälp av 

fordon med dragkrok och är därför relativt förflyttningsbara. Vid brand kontaktas räddningstjänsten och 

i det fall deras insatser krävs påförs skum med hjälp av brandslangar vilka kopplats till tankbilar försedda 

med skum. Beroende på vilket ämne som skall skumbeläggas så kan skummets koncentration alterneras. 

det handlar om en cisternbrand kontaktar räddningsledaren på platsen släckmedelscentralen, 

vilka innehar effektivare skumutrustning. Skummet kan påföras cisternen på olika sätt. I det fall en 

cistern med fast tak skall skumbeläggas används oftast alternativet botteninföring av 

skumvätskeblandningen, skummet flyter upp genom produkten och bildar en skyddande hinna på ytan. 

Om cisternen istället har ett yttre eller invändigt flytande tak så ska istället skumpåföringen ske 

Vattengjutning av cisternVattengjutning av cisternVattengjutning av cisternVattengjutning av cistern    
Vid brand i cistern krävs det att intilliggande cisterner kyls för att förhindra att dessa antänds genom den

strålningsvärme som alstras från den brinnande cisternen. Detta sker genom, i det fall detta är 

installerat, sprinklers som finns monterade högst upp runt hela cisternen och/eller genom att 

räddningstjänsten kyler cisternens yta genom att spruta vatten på denna bland annat med hjälp av 

vattenkanoner.  Dessa kan även i enstaka fall utföra kylning av den brinnande cisternens framkant vilket 

är mycket resurskrävande men kan förbättra effektiviteten vid skumpåföring genom att underlätta för 

och potential att täta. (42) (43) (33) 

Svarsfördelning - Vattengjutning av intilliggande cisterner 
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skumsprinkleranläggning finns kan så kallade skumkärror användas. Dessa transporteras med hjälp av 

Vid brand kontaktas räddningstjänsten och 

i det fall deras insatser krävs påförs skum med hjälp av brandslangar vilka kopplats till tankbilar försedda 

med skum. Beroende på vilket ämne som skall skumbeläggas så kan skummets koncentration alterneras. 

det handlar om en cisternbrand kontaktar räddningsledaren på platsen släckmedelscentralen, 

vilka innehar effektivare skumutrustning. Skummet kan påföras cisternen på olika sätt. I det fall en 

genom produkten och bildar en skyddande hinna på ytan. 

Om cisternen istället har ett yttre eller invändigt flytande tak så ska istället skumpåföringen ske 

Vid brand i cistern krävs det att intilliggande cisterner kyls för att förhindra att dessa antänds genom den 

strålningsvärme som alstras från den brinnande cisternen. Detta sker genom, i det fall detta är 

installerat, sprinklers som finns monterade högst upp runt hela cisternen och/eller genom att 

denna bland annat med hjälp av 

ande cisternens framkant vilket 

är mycket resurskrävande men kan förbättra effektiviteten vid skumpåföring genom att underlätta för 
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11.511.511.511.5 Kunskapsåterföring från intrKunskapsåterföring från intrKunskapsåterföring från intrKunskapsåterföring från intr
Informationen i detta avsnitt har samlats in och sammanställts genom studie av säkerhetsrapporter och 

genom intervjuer. Källor: (6) (7) (8) 

11.5.111.5.111.5.111.5.1 InterntInterntInterntInternt    
Om en olycka sker på en depå bör det finnas

vidare inom den egna organisationen

intresse skall då inhämtas från berörd personal 

rapporterings-/avvikelsesystem vilket gö

som dokumenteras är vad som skett, varför det

kunskapsåterföring kan även ske genom

igenom för att exempelvis besluta om ytterligare åtgärder krävs för att undvika att liknande händelser 

sker i framtiden.  

Figur 23 – Svarsfördelning 

11.5.211.5.211.5.211.5.2 Depåområdet och branschenDepåområdet och branschenDepåområdet och branschenDepåområdet och branschen
I det fall det finns flera verksamhetsu

kunskapsåterföring ske genom regelbundna 

verksamhet närvarar. På dessa möten 

intresse för hela området behandlas

Alla händelser som innebär brand, oavsett storlek, skall rapporteras in till branschorganisationen SPBI 

vilka bedriver arbetsgrupper och kommittéer tillsammans med företagen för att bland annat sprida 

kunskap och erfarenheter från inträffade olyckor. I händelse

rapportering skall ske, dock rapporteras inte de allra minsta utsläppen. Företagen rapp

0

5

10

15

20

25

30

35

A

Stor 
potential

Viss 
potential

Antal svar

- 43 - 

Kunskapsåterföring från intrKunskapsåterföring från intrKunskapsåterföring från intrKunskapsåterföring från inträffade olyckoräffade olyckoräffade olyckoräffade olyckor    
har samlats in och sammanställts genom studie av säkerhetsrapporter och 

 (9) (33) (44) (45) (46). 

bör det finnas klara rutiner om hur detta skall rapporteras och förmedlas 

den egna organisationen, detta bör ske oavsett allvarlighetsgrad. Den information som är av 

rån berörd personal och sedan sammanställas i företagets interna

system vilket gör att alla företagets depåer då kan få vetskap om olyckan. Det 

ras är vad som skett, varför det skett, vilka åtgärder som vidtagits och av vem. 

kunskapsåterföring kan även ske genom regelbundna depåledningsmöten där tillbud och avvikelser gås 

igenom för att exempelvis besluta om ytterligare åtgärder krävs för att undvika att liknande händelser 

Svarsfördelning - Kunskapsåterföring från inträffade olyckor. 

Depåområdet och branschenDepåområdet och branschenDepåområdet och branschenDepåområdet och branschen    
det finns flera verksamhetsutövare inom samma depåområde, exempelvis en oljehamn, 

egelbundna samarbetsmöten där representanter från vardera 

r. På dessa möten kan då frågor gällande drift, säkerhet och övrigt som kan vara av 

behandlas.   

Alla händelser som innebär brand, oavsett storlek, skall rapporteras in till branschorganisationen SPBI 

kommittéer tillsammans med företagen för att bland annat sprida 

kunskap och erfarenheter från inträffade olyckor. I händelse av spill så finns ingen minsta 

rapportering skall ske, dock rapporteras inte de allra minsta utsläppen. Företagen rapp
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som skett genom att fylla i en mall och resultatet från alla mallar sammanställs och tas upp på 

nästkommande HMS- kommittémöte där hälsa, miljö och säkerhet diskuteras. 

I övrigt finns även SOHF som likaledes SPBI har till uppgift att sprida kunskaper och erfarenheter av 

tillbud och olyckor som drabbat dess medlemmar.  

11.5.311.5.311.5.311.5.3 Till myndigheterTill myndigheterTill myndigheterTill myndigheter    
Det finns inte någon klar gräns för när en olycka skall rapporteras till myndigheter. Exempelvis 

rapporterar alla St1- depåer spill över 100 liter till arbetsmiljöverket, miljökontoret och den kommunala 

räddningstjänsten medan Vopak i Södertälje rapporterar till miljökontoret vid utsläpp över 200 liter. 

Dessa rapporteringar sker även om utsläppet sker på hårdgjord yta. 

Eftersom det inte finns någon klar gräns så innebär det att lokala överenskommelser med miljökontoren 

träffas, som exempel så skall St1 i Luleå rapportera alla spill över 50 liter som sker på ej hårdgjord yta 

medan Preem i Karlshamn i stället skall rapportera spill redan vid 25 liter på icke hårdgjord yta och 50 

liter på hårdgjord yta. Vid inträffande av allvarliga kemikalieolyckor skall rapport om olyckan skrivas där 

bland annat information om omständigheterna kring händelsen och vilka åtgärder som vidtagits finns 

med. Rapporteringen skall ges ut till alla berörda myndigheter vilka är räddningstjänsten, miljökontoret, 

MSB, polismyndigheten samt arbetsmiljöverket. Om en personskada uppkommit utan att detta skett på 

grund av spill av produkt så krävs det endast att arbetsmiljöverket informeras. 

Enligt LSO har kommunerna en skyldighet att undersöka olyckor som lett till räddningsinsats, där skall 

olyckans orsaker, förlopp och hur räddningsinsatsen genomförts undersökas. (47)  

11.611.611.611.6 UppsamlingUppsamlingUppsamlingUppsamling                
Med denna åtgärd avses uppsamling av utsläppt produkt och/eller släckvatten. Detta kan utföras med 

fasta  alternativt mobila installationer, även olika typer av sorptionsmedel kan användas för uppsamling.  

Fasta installationer är främst fysiska barriärer exempelvis i form av betonginvallningar med hårdgjorda 

ytor som skall styra bort eller förhindra att brandfarlig vätska eller släckvatten flödar okontrollerat. 

Enligt MSBs föreskrift om brandfarlig vara (SÄIFS 2000:2) skall, om inte en riskutredning enligt samma 

föreskrift används för att dimensionera invallningen, riktvärdena enligt samma föreskrift användas för 

dimensioneringen. Dessa riktvärden anger att en separat invallning skall finnas för klass 1 eller 2a 

produkter, denna invallning måste kunna rymma hela cisternens volym. Om gruppinvallning av cisterner 

med samma produktklasser skall utföras bör invallningen rymma den största cisternens volym plus 10 % 

av övriga cisterners totala volym. Om invallning av klass 2b och 3 produkter är nödvändigt beror på 

vilken nivå på skydd som riskutredningen visar på (16).  
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Figur 24 – Betonginvallningar av klass 1 cisterner, St1 depå, Luleå. 

För att samla upp förorenat släckvatten kan också invallningar användas men då helst i kombination 

med speciellt avdelad pumpgrop/bassäng som kan rymma den stora mängd släckvatten som erfordras 

vid exempelvis brand i cistern, för vidare läsning om tillvägagångssätt vid dimensionering av 

omhändertagande av förorenat släckvatten samt risker med invallningar se SPBIs rekommendation, källa 

(16). 

Med mobila installationer avses pallbarriärer eller skyddsbarriärer. Pallbarriärer har samma syfte som 

fasta invallningar och fungerar i princip på samma sätt, se Figur 25. Med skyddsbarriärer avses oljelänsor 

och olika former av tätningskuddar, se Figur 25. En oljelänsa är en långsträckt barriär som har till syfte 

att förhindra vidare spridning av olja på vattenytan, länsan skär vattenytan och genom det förhindrar 

oljan från att passera, denna kan också kombineras med en form av sorptionsläns (48). Tätningskuddar 

används för att samla upp och förhindra farligt ämne, exempelvis olja, från vidare spridning vid utsläpp 

till mark.  

 

 

Figur 25 – T.v. vattenfylld tätning/avgränsningskudde, t.h. tillfällig/mobil pallbarriär. (16) 



 

 

Sorptionsmedel används då olje- eller kemikaliespill behöver saneras, på en oljedepå 

främst vid små utsläpp till hårdgjord yta vid bilutlastningen

då de kommer i kontakt med spillet suger de upp 

därmed spillets konsekvenser. Vid större spill eller utsläpp bör andra skadebegränsande åtgärder först 

användas då användning av sorptionsmedel är tidsödande och 

arbete. (49) 

11.711.711.711.7 Engagemang från företagsledningenEngagemang från företagsledningenEngagemang från företagsledningenEngagemang från företagsledningen
För att upprätthålla en god säkerhetskultur inom 

företagsledningen. Denna säkerhetskultur bör finnas

och säkerhet, även kallat HMS-policy. Denna 

olyckshändelser genom att utforma organisationen på ett ändamålsenligt sätt. Ett exempel på detta är 

att inneha en brandskyddspolicy vilken kan statuera att företaget skall bedriva ett systematisk

brandskyddsarbete där man bland annat jobbar med hur brandskyddsorganisationen ser ut och hur 

personal utbildas i att hantera bränder och med mera

Det är dock en sak att inneha ett bra säkerhetstänk i en policy och en annan att följa den. Ett 

engagemang från ledningen måste i sig 

engagemanget från ledningen måste spridas ned i samtliga led, från ledning till operatör. Detta kan till 

exempel utföras med hjälp av regelbundna

och/eller platsbesök även kallat ”safety observation rounds”, SOR, ute på depåerna.
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eller kemikaliespill behöver saneras, på en oljedepå används detta 

hårdgjord yta vid bilutlastningen (33). Sorptionsmedel fungerar på så sätt att 

då de kommer i kontakt med spillet suger de upp produkten och möjliggör för uppsamling och 

ets konsekvenser. Vid större spill eller utsläpp bör andra skadebegränsande åtgärder först 

ning av sorptionsmedel är tidsödande och innebär ett kostnadskrävande manuellt 

Figur 26 – Svarsfördelning - Uppsamling. 

Engagemang från företagsledningenEngagemang från företagsledningenEngagemang från företagsledningenEngagemang från företagsledningen    
För att upprätthålla en god säkerhetskultur inom organisationen krävs ett engagemang från 

nna säkerhetskultur bör finnas dokumenterad i företagets policy för hälsa, miljö 

policy. Denna målsättning syftar då till att förebygga allvarliga 

olyckshändelser genom att utforma organisationen på ett ändamålsenligt sätt. Ett exempel på detta är 

spolicy vilken kan statuera att företaget skall bedriva ett systematisk

bland annat jobbar med hur brandskyddsorganisationen ser ut och hur 

tt hantera bränder och med mera. 

Det är dock en sak att inneha ett bra säkerhetstänk i en policy och en annan att följa den. Ett 

i sig inte innebära att en god säkerhetskultur infinner sig, 

engagemanget från ledningen måste spridas ned i samtliga led, från ledning till operatör. Detta kan till 

exempel utföras med hjälp av regelbundna säkerhetsmöten, på alla nivåer inom organisationen, 

även kallat ”safety observation rounds”, SOR, ute på depåerna.  
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Figur 27 – Svarsfördelning 

11.811.811.811.8 Upprättade och övade planer för räddningstjänstenUpprättade och övade planer för räddningstjänstenUpprättade och övade planer för räddningstjänstenUpprättade och övade planer för räddningstjänsten
Med detta menas att räddningstjänsten innehar insatsplaner samt är övade att genomföra en 

räddningsinsats på den aktuella depån.

För att räddningstjänsten skall kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en eventuell olycka på 

en anläggning, såsom en oljedepå, krävs at

innehålla lättolkad information om det aktuella objektet

nyttjanderättshavare vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av 

brand eller annan olycka. För att kunna utföra detta

innebär krävs insatsplaner (50). Syftet med en insatsplan är att tillse att insatsstyrkan är förberedd för 

insatsen och genom detta förkorta angreppstiden vilket då minimerar skador på människor, miljö och 

egendom. Insatsplanen bidrar till att viktiga åtgärder inte förbises och fungerar som ett be

insatsens ledare. (51) 

Vid utformandet av en insatsplan skall räddningstjänsten alltid kontaktas för samråd och denna plan 

skall alltid finnas till handa för räddningstjänsten vid en lättillgänglig 

(50)  
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Svarsfördelning - Engagemang från företagsledning. 

Upprättade och övade planer för räddningstjänstenUpprättade och övade planer för räddningstjänstenUpprättade och övade planer för räddningstjänstenUpprättade och övade planer för räddningstjänsten    
räddningstjänsten innehar insatsplaner samt är övade att genomföra en 

räddningsinsats på den aktuella depån.  

För att räddningstjänsten skall kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en eventuell olycka på 

krävs att en insatsplan finns tillgänglig. Denna insatsplan skall 

om det aktuella objektet och enligt LSO skall en ägare eller 

nyttjanderättshavare vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av 

d eller annan olycka. För att kunna utföra detta på en så komplex anläggning som en oljedepå 

Syftet med en insatsplan är att tillse att insatsstyrkan är förberedd för 

rkorta angreppstiden vilket då minimerar skador på människor, miljö och 

egendom. Insatsplanen bidrar till att viktiga åtgärder inte förbises och fungerar som ett be

insatsplan skall räddningstjänsten alltid kontaktas för samråd och denna plan 

äddningstjänsten vid en lättillgänglig del av den aktuella anläggningen.
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Figur 28 – Exempel på insatsplan – St1, depå Luleå. 

En insatsplan skall innehålla en kartbild vilken bland annat visar tillfartsvägar, angreppsvägar och 

närliggande brandposter, se Figur 28. Det skall även finnas byggnads-, verksamhets-, kontakt- och 

insatsinformation. Insatsinformationen skall bland annat innehålla brytpunkter, risker, taktik, 

utrymningsvägar, avstängningar av el, gas, kem med mera. Brandtekniska installationer skall också 

finnas med och märkas ut på planritningar. För en oljedepå krävs oftast separata situationsplaner där 

flygfoton och mer detaljerad information om området skall finnas med. Byggnadsritningar och 

planritningar finns där en mer detaljerad byggnadsspecifik insatsinformation skall finnas. (50) 

En insatsplan för en anläggning vilken omfattas av seveso-lagstiftningen skall revideras minst en gång 

vart tredje år om inte förändring av verksamheten skett. Denna skall även övas minst en gång vart tredje 

år för att säkerställa planens funktion och användbarhet. (15) (52) 

Övning sker då tillsammans med räddningstjänsten och andra myndigheter som kan komma att beröras 

som exempelvis länsstyrelse, polis och landsting. 



 

 

Figur 29 – Svarsfördelning 
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Svarsfördelning - Upprättade och övade planer för räddningstjänsten. 
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12121212 DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    och slutsatsoch slutsatsoch slutsatsoch slutsats    
Då vi anser att diskussion och slutsatser är integrerade i varandra har det i denna rapport valts att 

redovisa dessa under ett avsnitt, dock sammanfattas slutsatserna i rubrik 12.3 Sammanfattning av 

slutsatser. 

12.112.112.112.1 OlyckorOlyckorOlyckorOlyckor    
Eftersom verksamheten vid oljedepåer medför många risker innebär detta att oljebolag och andra 

depåoperatörer förestår och utför ett rigoröst säkerhetsarbete vid dessa anläggningar. Det är 

förmodligen detta som bidrar starkt till att det sker relativt få olyckor. Med relativt få avses att det sker 

färre olyckor än vad vi förväntade oss, även allvarlighetsgraden på de olyckor som sker var lägre än 

förväntat. Det man dock måste betänka gällande allvarlighetsgraden på olyckor är att ett litet tillbud 

snabbt kan eskalera och utvecklas till en stor och allvarlig olycka som till exempel Buncefield incidenten.   

Frågan är om MSB-olyckorna de senaste tre åren kan anses representera ett snitt för oljedepåer, ca 

tre/år. Förmodligen är det ett för litet tidsintervall och ett längre spann hade eventuellt påvisat fler eller 

färre olyckor. Ett försök till att utöka detta tidintervall utfördes men det visade sig att dokumenteringen 

av inrapporterade olyckor hos MSB, längre tillbaka än 2009, var bristfällig och innehöll enbart 1-2 

olyckor mellan 2003-2009. Detta konstaterar vi vara felaktigt på grund av att olyckor som skett, 

exempelvis oljeutsläppet 2004 på Loudden (53), inte var inräknad i denna information. Därför valde vi 

att inte analysera olyckor som skett längre tillbaka än år 2009. Försök att få information om olyckor 

inrapporterade till SPBI har också gjorts för att bland annat kunna jämföra dessa med de olyckor som 

inrapporterats till MSB. SPBI kunde dock inte delge oss denna information på grund av att ägaren till 

denna var SPBIs medlemmar och samtliga dessa var därmed tvungna att godkänna utlämnande av 

denna information.  

Vi vet även att de olyckor som har inrapporterats till MSB inte är samtliga som skett 2009-2011. Detta 

kan konstateras genom rubrik  9.3.1 Kompletterande olyckor, anmärkningsvärt är att olyckan innebar 

brand samt släckinsats av räddningstjänsten men ändock finns den inte dokumenterad. Detta leder då 

till frågan hur tillförlitlig MSBs databas är, eventuellt finns ett stort mörkertal då det gäller inträffade 

olyckor på oljedepåer. Enligt MSBs databas ”Räddningstjänstens insatser” finns enbart en insats på 

oljedepåer inrapporterad mellan åren 2009-2011. Även här tror vi ett stort mörkertal finns och att detta 

bör utredas vidare. Förmodligen finns detta mörkertal även i inrapporteringen från oljedepåerna själva 

vilket vi tror beror på oklara krav, från myndigheternas sida, om vad som skall inrapporteras. 

Oavsett om olycksstatistiken som presenteras i denna rapport innehar sina brister tycks det dock, som 

tidigare sagt, att få och mindre allvarliga olyckor sker på svenska oljedepåer. Faktum är att det inte 

inträffat en enda cisternbrand på en svensk oljedepå sedan 1947 i Örnsköldsvik. Den cisternbrand som 

oftast refereras till gällande oljedepåer skedde i Nynäshamn 1956 (54) men enligt vår definition av 

oljedepå ingår inte denna olycka här. Detta för att anläggningen i Nynäshamn var och är ett raffinaderi 

och har därför inte samma huvudsyfte. Vi har under arbetets gång fått den generella uppfattningen att 

fler olyckor sker på raffinaderier och plast/kemiföretag, exempelvis har det nyligen skett två relativt 

omfattande olyckor på sådana anläggningar. Det stora utsläppet av råtallolja från ett kemiföretag i 
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Söderhamn, december 2011, samt en brand på raffinaderiet i Nynäshamn, oktober samma år. Därför 

har vi funderat över om avgränsningen kan ha varit för smal och på så sätt begränsande. Med detta 

menar vi att det troligtvis finns mer att utreda och eventuellt att fler brister finns på raffinaderier och 

plast/kemiföretag, detta föreslås även i vidare studier. 

12.212.212.212.2 ÅtgärderÅtgärderÅtgärderÅtgärder    
Resultatet av enkätundersökningen påvisade att det främst var organisatoriska åtgärder som ansågs 

inneha störst potential att förebygga och skadebegränsa olyckor, Tabell 4. Men om vi spekulerar i 

orsaker till de dokumenterade olyckorna dras då slutsatsen att tekniska omständigheter ligger bakom. 

Paralleller kan då dras till de andra åtgärder som enkätrespondenterna angav, dessa var främst av 

teknisk karaktär. Detta kan då innebära att tekniska åtgärder anses vara viktigast och/eller att enkäten 

saknade många tekniska åtgärder. Förmodligen är det en kombination av dessa två, alltså enkäten 

saknade tekniska åtgärder men också att det troligen är så att enkätrespondenterna anser att tekniska 

åtgärder är viktiga. Frågan vi då kan ställa oss är om dessa tekniska orsaker till olyckorna innehar 

bakomliggande organisatoriska anledningar, som exempelvis brist på utbildning, underhåll eller tillsyn. 

Förmodligen är de direkta anledningarna till att dessa olyckor sker tekniska men att de i sin tur har 

indirekta organisatoriska bakomliggande anledningar.  

Därför tror vi att en grundläggande syn innebärande att en fungerande kombination av dessa åtgärder 

är nödvändig, alltså att en teknisk åtgärd såsom alarmering inte kommer att hjälpa om inte 

tillfredställande utbildning/rutiner i att hantera alarmeringen finns. Detta medför i sin tur att det blir 

svårare att genom en enkätundersökning mäta vilka åtgärder som innehar störst potential, dock anser vi 

att det ger en bra fingervisning i frågan och det är bland annat därför så många som tio åtgärder 

plockades ut och detaljbeskrevs. 

Ett intressant resultat som kunde utläsas från den statistiska värderingen var att det är skillnader i 

uppfattning i värdering av åtgärder mellan de med en branscherfarenhet på 3-15 år (grupp C) och de 

med 15-35 år (grupp D). Skillnaden visade sig då medelrankingen utläses från Tabell 10, i samtliga fall 

hade grupp C värderat åtgärderna lägre än grupp D. Detta skulle kunna tolkas så att de med längre 

erfarenhet i branschen anser, rent generellt, att åtgärder har större potential att förebygga och 

skadebegränsa olyckor. Exempelvis kan det bero på att de, med större sannolikhet, upplevt en händelse 

där åtgärderna fungerat.  

Med branscherfarenheten kan det även dras paralleller till respondenternas uppskattning av hur säker 

han/hon var i bedömningen av enkätsvaren. På grund av att trendlinjen mellan säkerhet i bedömningen 

och branscherfarenhet har en positiv lutning, enligt Figur 12, skulle det kunna tolkas så att i och med 

ökad branscherfarenhet ökar också säkerheten i bedömningen. Denna lutning är dock relativt marginell 

vilket medför att man inte med säkerhet kan dra några slutsatser om att så är fallet. 

Lagar, direktiv, förordningar, föreskrifter, rekommendationer och allmänna råd existerar bland annat för 

att tillse att säkerheten på oljedepåer är och förblir hög. Det ansågs dock, från oljedepåernas sida, att 

dessa ofta var oklara och att krav från myndigheter skilde sig åt rent geografiskt.  
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Brand på oljedepåer var den olycka som av enkätrespondenterna ansågs inneha störst allmän effekt och 

effekt på människa, Figur 10 och Figur 11. Detta kan då relateras till de åtgärder som bedömdes av 

respondenterna, det borde alltså vara åtgärder som förebygger och/eller skadebegränsar bränder som 

fått högst poäng i enkätundersökningen. Faktum var att denna förmodan stämmer i mångt och mycket. 

Exempelvis hamnade skumutläggning och vattengjutning av cistern högst upp för de skadebegränsande 

åtgärderna i Tabell 6. Dessa används främst för att förhindra uppkomst eller spridning av brand då ett 

utsläpp har skett. Utsläpp från cistern ansågs också inneha en hög allmän effekt, Figur 10, samma 

antagande kan då göras här. Åtgärder för att förhindra utsläpp från cistern bör då anses inneha hög 

potential, detta antagande tycks också stämma i och med Tabell 5 där främst rutiner för hanteringen av 

produkt ligger i topp, men också i och med att uppsamling i Tabell 6 rankas högt. 

12.312.312.312.3 Sammanfattning av Sammanfattning av Sammanfattning av Sammanfattning av slutsatserslutsatserslutsatserslutsatser    
Olyckor på svenska oljedepåer är fåtaliga och mindre allvarliga än vad som förväntades. Åren 2009-2011 

inträffade enbart 8 olyckor enligt MSBs databas, samtliga innebar utsläpp av brandfarlig vätska varav vid 

ett tillfälle antändning skedde vilket medförde brand. Dock har en olycka, också innefattande brand, 

upptäckts inte vara inrapporterad till myndigheten. Vilket bland annat då lett till slutsatsen att MSBs 

databas gällande oljedepåolyckor är bristfällig, både i inrapporterade olyckor från oljedepåer samt 

räddningstjänst. Att inrapporteringen från oljedepåer inte fungerar tros bero på oklara krav från 

myndigheter och lagstiftningar, i dagsläget är kravet enbart att allvarliga olyckor eller tillbud skall 

rapporteras till MSB. Definitionen av en sådan är: en olycka som kan orsaka allvarliga skador på 

människa eller miljö alternativt att en överhängande fara för en sådan olycka har förelegat enligt (SFS 

2003:789). Med andra ord anser vi att det är relativt oklart vad som krävs för att inrapportering skall 

ske. 

De direkta anledningarna till att olyckor inträffar är främst tekniska men dessa har oftast en indirekt 

bakomliggande organisatorisk anledning. Det tycks ske fler olyckor, jämfört med oljedepåer, på andra 

fasta farliga anläggningar såsom raffinaderier och plast/kemiföretagen. 

De tio främsta åtgärderna som ansågs inneha stor potential att förebygga och/eller skadebegränsa 

olyckor var: 

− Rutiner för handhavande av farliga ämnen 

− Utbildning 

− Skumutläggning 

− Rutiner för påfyllning av cisterner 

− Vattengjutning av intilliggande cisterner 

− Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 

− Rutiner för lastning/lossning 

− Uppsamling 

− Engagemang från företagsledning 

− Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 
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Det är främst organisatoriska åtgärder som anses inneha stor potential att förebygga och skadebegränsa 

olyckor. Dock betyder detta inte att tekniska åtgärder inte har det, eftersom organisatoriska och 

tekniska åtgärder till stor del är beroende av varandra. En slutsats som kunde dras från den statistiska 

värderingen av enkätresultatet var att ju fler år i branschen desto viktigare ansågs åtgärderna rent 

generellt vara. Det ansågs också att brand på oljedepå innehar störst effekt på människa samt allmän 

effekt, detta kunde då korreleras till att åtgärder som förebygger och/eller skadebegränsar bränder 

ansågs inneha stor potential. 
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13131313 Vidare studierVidare studierVidare studierVidare studier    

13.113.113.113.1 Identifierade Identifierade Identifierade Identifierade brister i metodbrister i metodbrister i metodbrister i metodenenenen    
Att framställa enkäter kräver att man förstår vad man vill veta och hur man skall få reda på detta, med 

andra ord att skriva rätt frågor och på så sätt få rätt svar. Här har en kritisk granskning av enkäten 

utförts för att på så sätt försöka påpeka vilka moment i enkäten som kan ha påverkat resultatet och med 

detta dess validitet. Validitet betyder ”den utsträckning mätinstrumentet mäter det man avser att mäta” 

(55). I detta fall hur väl enkäten mäter respondenternas åsikt om de olika åtgärdernas potential att 

förebygga och skadebegränsa olyckor. 

Om den grundläggande uppbyggnaden av enkäten analyseras synes då att största delen av enkäten 

innehöll åtgärder som var och en skulle bedömas i en rangordningskala. Att åtgärderna som skulle 

bedömas var många och radades upp efter varandra kan ha inneburit att respondenten tröttades ut. 

Därför finns en viss risk för att respondenterna svarar på måfå utan att betänka sitt svar alternativt 

glömt bort frågan/typ olyckan.  

Rangordningsskalan bestod av stor, viss och liten potential samt ej relevant för oljedepån. Då steget 

mellan stor och viss potential måste anses var mycket stort innebär detta att respondenterna kan ha 

rangordnat många åtgärder som stor potential för att viss potential upplevdes för låg. Om skalan istället 

hade bestått av fler steg som exempelvis mycket stor, stor, viss, låg och ingen samt ej relevant för 

oljedepån hade förmodligen en säkrare analys av enkätresultatet kunnat utföras. Även om 

rangordningsskalan skulle ha utökats finns ändock svårigheter då en rangordningsskala används. Detta 

för att bedömningen av åtgärder utförs med respondentens egen referensram. Samtliga respondenter 

innehar olika referensramar och svaren kan därför skilja sig åt beroende på vad respondenten anser att 

exempelvis ”Stor potential” för en viss åtgärd innebär. 

Eftersom fråga 1, läckage/utsläpp av diesel från fordon på oljedepåområde, enbart syftar till vägburet 

fordon kan detta ha lett till att vissa respondenter besvarade samtliga åtgärder på fråga 1 med ej 

relevant för oljedepån. Detta för att vissa oljedepåer enbart har utlastning till fartyg och andra 

oljedepåer, därför borde kanske typolyckan ha varit tankfordon/fartyg vilket då hade medfört att 

samtliga respondenter kunnat besvara frågan. 

Där enkätrespondenten besvarade vad han/hon skulle utföra för säkerhetsåtgärder med 100 000 kr kan 

ha varit begränsande till viss del. Med begränsande avses då att 100 000 kr kan ha varit ett för lågt 

belopp och då kanske medfört att åtgärder som av respondenten ansågs för dyra inte skrevs ned. Istället 

borde det varit en obegränsad summa vilket då eventuellt lett till att de åtgärder som respondenten 

verkligen ville genomföra skulle skrivits ned.  

Svarsfrekvensen på enkäten var ca 60 % men eftersom majoriteten av de utförda Mann Whitney testen 

kom fram till att inga signifikanta skillnader mellan grupperna fanns, oavsett indelningsmetod, är det 

därför stor chans att resten av populationen (oljedepåansvariga) tycker likadant som de svarande 

enkätrespondenterna. Men eftersom inte samtliga test påvisade detta anser vi att man bör vara relativt 
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restriktiv i att dra för stora slutsatser om att dessa åsikter är representativa för hela populationen, men 

som tidigare sagt är det förmodligen en fingervisning i rätt riktning. 

I och med att vi påpekar dessa brister ur den enkät som vi använt oss av hoppas vi att fortsatta studier 

inom området skall betänka dessa misstag som kan leda till att resultatet blir svårtolkat och begränsat. 

13.213.213.213.2 Förslag till vidare studierFörslag till vidare studierFörslag till vidare studierFörslag till vidare studier    
För att samhället skall utvecklas till att bli mer säkerhetstänkande är kunskapsåterföring från inträffade 

händelser en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Det är därför av stor vikt att myndigheten 

som innehar ansvaret för detta utvecklar och förbättrar sig på området kontinuerligt. I det här fallet har 

det visat sig att inrapporteringen från oljedepåer och räddningstjänst, på ett eller annat sätt inte har 

fungerat tillfredställande. Detta tror vi kan betyda att det också är så att inrapportering av olyckor från 

övriga farliga anläggningar, raffinaderier och plast/kemiföretagen inte heller fungerar.  Därför föreslås 

att vidare studier om denna inrapportering, från farliga anläggningar och räddningstjänst, utförs för att 

på detta sätt lokalisera fel och möjliggöra förbättringar. 

Inom området fasta anläggningar - kemikalieolyckor i ESS-projektet föreslår vi att utredning av olyckor 

och förebyggande och skadebegränsande åtgärder på raffinaderier och plast/kemiföretag utförs. Detta 

bland annat, som tidigare nämnts, för att det förmodligen sker mer olyckor på dessa anläggningar 

jämfört med oljedepåer men även för att oljedepåer i princip enbart utgör mindre än tredjedel av 

landets farliga anläggningar. 

För att återkomma till vårt worst case scenario, Buncefield, där utredningarna visade att bakomliggande 

orsaker till olyckan bland annat var på organisatorisk nivå vill vi framförhålla följande. Oavsett om en 

anläggning innehar perfekta organisatoriska åtgärder såsom planer, rutiner eller andra för att förebygga 

och skadebegränsa olyckor spelar dessa mindre roll om man inte använder de i den utsträckning det är 

tänkt. Här anser vi då att begreppet säkerhetskultur kommer in i bilden, i denna rapport har vi medvetet 

lämnat detta utanför för att på så sätt fokusera på mer konkreta åtgärder. En idealisk säkerhetskultur är 

enligt Reason (56) en kultur som rapporterar, är rättvis och flexibel samt hela tiden vill utvecklas i 

riktning mot en förhöjd säkerhetsnivå. Inom detta område finns avsevärt mycket mer att arbeta med 

och vi tror att säkerhetskultur är en mycket viktig aspekt i det förebyggande arbetet mot olyckor. I en 

utredning av säkerhetskulturen i Göteborgs oljehamn (57) drogs bland annat slutsatsen att det finns ett 

samband mellan säkerhetskulturen och inträffade avvikelser. Därför föreslår vi en översiktlig utredning 

av säkerhetskulturen på oljedepåer, raffinaderier och plast/kemiföretagen. Förslagsvis utförs dessa 

utredningar separat för att på så sätt undvika att anläggningarnas skillnad i verksamhet påverkar 

resultatet. 

Viktigt att tänka på om dessa vidare studier skall utföras är att man inte enbart använder sig av MSBs 

databas för olyckstatistik utan kompletterar denna med statistik från företag, branschorganisationer, 

länsstyrelse och/eller arbetsmiljöverket. Detta i sin tur medför att ett mer omfattande arbete fordras 

men för att få en riktig bild av olyckssituationen anser vi att detta krävs.  
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15151515     Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Begrepp och förkortningarBegrepp och förkortningarBegrepp och förkortningarBegrepp och förkortningar    
Allvarlig kemikalieolycka Enligt (SFS 1999:381) 2 § 2 st. definieras en allvarlig kemikalieolycka som en 

olycka där ett eller flera ämnen är inblandade (innefattande flytande 
energibärare). Detta kan till exempel röra sig om ett utsläpp, brand eller 
explosion vilken sker på grund av en plötslig händelse vid drift av en 
verksamhet som omfattas av denna lag. Vidare skall olyckan orsaka, 
omedelbar eller fördröjd, allvarlig fara för miljö eller människa inom eller 
utanför verksamhetens område. 

 
Brandfarliga varor Avser brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor samt brandreaktiva varor 

enligt föreskriften (MSBFS 2010:4). 
 
Brandfarliga gaser  Enligt (MSBFS 2010:4) 2 kap. 1 § definieras brandfarliga gaser som gaser 

eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 °C 
och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa. 

 
Brandreaktiva varor  Avser brandfarliga fasta varor, självantändande varor, varor som utvecklar 

brandfarlig gas vid kontakt med vatten, oxiderande varor och organiska 
peroxider, samtliga anges i föreskrifter från SÄI/SRV/MSB. (58) 

 
Brandfarliga vätskor  Enligt (MSBFS 2010:4) 2 kap. 2 § definieras brandfarliga vätskor som 

vätskor som har en flampunkt som ej överstiger 100 °C. Dock innefattas ej 
alkoholdrycker av brandfarliga vätskor enligt alkohollagen (1994:1738), 
undantag är i det fall tillståndspliktig tillverkning sker. Se klassindelning av 
brandfarliga vätskor i Tabell 11. 

 
Tabell 11 – Indelning av brandfarliga vätskor (används bl. a. vid benämning av cisterntyp, 
ex. klass 1 cistern innehåller klass 1 vätska) Källa: SRVFS 2005:10 samt (59). 

Klass Flampunkt, tfp Exempel på vätska

1 tfp < 21 °C Bensin, aceton, T- sprit

2a 21 °C = tfp = 30 °C Xylen

2b  30 °C < tfp = 55 °C Fotogen, terpentinolja, oljelackfärg

3 55 °C < tfp = 100 °C Tändvätska, eldningsolja, diesel  
 
 
Farliga ämnen Ämnen vars kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära egenskaper 

innebär fara för människa, miljö och egendom. (60) Detta innefattar 
flytande energibärare, se nedan. 

 
Flampunkt Enligt (MSBFS 2010:4) 1 kap. 2 § definieras flampunkt som den lägsta 

temperatur vid vilken en vätska avger en sådan mängd ångor att en 
antändbar blandning med luft bildas. Bestämning av flampunkt skall ske 
enligt någon av de provningsmetoder som anges i delavsnitt 2.3.3.1 i ADR-
S. 
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Flytande energibärare Drivmedel och petroleumprodukter men även vegetabiliskt baserade 
produkter såsom etanol eller biooljor.  

 
Händelser  Omfattar samtliga typer av tillbud och olyckor såväl allvarliga som lindriga. 
 
Internt bortfall  De frågor som en enkätrespondent utelämnat benämns som internt 

bortfall (61) eller med andra ord ”ej svar”. 
 
Olycka  Definieras som en plötslig, oönskad händelse som orsakar en negativ 

konsekvens för människa, miljö eller egendom. Observera skillnaden 
mellan allvarlig kemikalieolycka och olycka. 

 
Petroleumprodukter Bensin och nafta, fotogen (inklusive flygbränslen), gasoljor (inklusive 

dieselbränslen, lätta eldningsoljor och blandkomponenter för gasoljor) 
enligt bilagan till (SFS 1999:382). 

 
Risk ”En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och 

de (negativa) konsekvenser händelsen kan leda till” (62). 
 
Riskanalys En systematisk analys med syfte att bestämma riskerna sammankopplade 

med ett visst system (15). Där ett system definieras som ”samling element 
som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad helhet” (63) 

 
Tillbud Även kallat olyckstillbud, en händelse som hade kunnat leda till en olycka 

eller allvarlig kemikalieolycka. 
 

FörkortningarFörkortningarFörkortningarFörkortningar    
ADR – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

AFS – Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

BAT – Best available technique 

BMT – Bästa möjliga teknik 

BREF – BAT reference document 

ESS – Effekter av samhällets säkerhetsarbete 

HMS – Hälsa, Miljö och Säkerhet 

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control 

IVL – IVL Svenska Miljöinstitutet 

LBE – Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

LSO – Lag om skydd mot olyckor 
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MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSBFS - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 

OFA – Oljeförorenat avlopp  

RID – Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SFS – Svensk författningssamling 

SOHF – Svenskt OljehamnsForum 

SPBI – Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 

SÄIFS – Sprängämnesinspektionens föreskrifter 

TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 
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16161616 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Lista över oljedepåer i SverigeLista över oljedepåer i SverigeLista över oljedepåer i SverigeLista över oljedepåer i Sverige    
Ort  Depåoperatör 

Gävle  Preem 

  Nordic Storage 

  Shell 

  OK-Q8 

  Scandinavian Tank Storage 

  NDAB (Statoil) 

  Vopak 

  Almer Oil 

Göteborg Shell 

  Preem 

  Statoil 

  Vopak 

  Nordic Storage 

  Scandinavian Tank Storage 

Halmstad  OK-Q8 

Helsingborg  Preem 

  Nordic Storage 

  Din-X (Drift – Preem) 

Holmsund  Statoil 

Härnösand  Almer Oil 

Jönköping Shell 

Kalmar  Statoil 

Karlshamn  Preem 

  Scandinavian Tank Storage 

Karlstad Shell 

Köping  Almer Oil 

Luleå  Shell 

  Statoil 

Malmö  Statoil 

  OK-Q8 

  Vopak 

  Nordic Storage 

  Scandinavian Tank Storage 

Nacka, Bergs  Statoil 

Norrköping  Statoil 

  Preem 

  Scandinavian Tank Storage 

Oskarshamn  Nordic Storage 

  Almer Oil 
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Oxelösund  Scandinavian Tank Storage 

Piteå  Statoil 

Skelleftehamn  Almer Oil 

Stenungsund  Scandinavian Tank Storage 

Stockholm, Loudden OK-Q8 

  Preem 

  Hydro (Statoil) 

Strömstad  JET (Statoil) 

Sundsvall  OK-Q8 

  Statoil 

Södertälje  Shell 

  Vopak 

Trelleborg  Nordic Storage 

Varberg  Almer Oil 

Visby  Shell 

Västervik  OK-Q8 

Västerås  OK-Q8 

  Din-X (Drift - OKQ8) 

Totalt: 29 Totalt: 57 
 
Utöver här angivna depåer finns ytterligare anläggningar som nyttjas i huvudsak för lagring 
av produkter eller där någon enstaka produkt hanteras, företrädesvis Eo1. 
Senast uppdaterad 2011-01-11 (1) 
 

 

TilläggTilläggTilläggTillägg    

Utöver denna lista identifierades under arbetets gång, på två orter som redan finns i listan ovan, två 

depåoperatörer som saknades. Dessa var: 

Göteborg  Nynas 

Sundsvall  Nordic Storage 
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17171717 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Lagstiftningar Lagstiftningar Lagstiftningar Lagstiftningar     
SevesolagenSevesolagenSevesolagenSevesolagen    (SFS 1999:381)(SFS 1999:381)(SFS 1999:381)(SFS 1999:381)    
Det kan uttryckas så att denna lag gäller, enligt Sevesolagen 3 §, den verksamhetsutövare som 

innehar/lagrar en tillräcklig mängd av ett ämne som anses vara tillräckligt farligt. Beroende på det farliga 

ämnets egenskaper samt hur stor mängd av det farliga ämnet som innehas kommer 

verksamhetsutövaren att klassas i den lägre eller den högre kravnivån. Ett exempel på gränsvärden 

enligt bilagan till Sevesoförordningen (SFS 1999:382) är i det fall petroleumprodukter innehas/lagras på 

en oljedepå. Om mängden petroleumprodukter överstiger 2 500 ton men understiger 25 000 ton skall 

verksamheten klassas i den lägre kravnivån. Verksamheten skall klassas i den högre kravnivån om 

mängden överstiger 25 000 ton. 

Då Sevesolagen gäller parallellt med ett flertal andra lagar, exempelvis lagen om brandfarliga och 

explosiva varor, undantas den däremot på arbetsmiljöområdet där istället arbetsmiljölagen gäller. Det 

finns därför svårigheter då dessa lagar skall tillämpas just eftersom det är problem att veta var gränsen 

mellan de olika lagstiftningarna går. Ett exempel på detta är i de fall en riskanalys utförs enligt 

Sevesoreglerna. Riskanalysen kommer följaktligen att ha betydelse både för Sevesolagen och för 

arbetsmiljölagen.  

HandlingsprogramHandlingsprogramHandlingsprogramHandlingsprogram    
Enligt Sevesolagen 8 § är verksamhetsutövaren skyldig att utarbeta ett handlingsprogram för hur 

allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas oavsett lägre eller högre kravnivå. Enligt Sevesoförordningen 6 

§ skall handlingsprogrammet utföras skriftligt och innehålla information om vilka mål och de allmänna 

handlingsprinciper som verksamhetsutövaren har ställt upp för att kunna hantera riskerna för allvarliga 

kemikalieolyckor. Programmet skall även innehålla uppgifter om säkerhetsorganisationen för 

verksamheten.  

SäkerhetsrapportSäkerhetsrapportSäkerhetsrapportSäkerhetsrapport    
Utöver handlingsprogrammet, om verksamhetsutövaren klassats i den högre kravnivån, ska denne på 

regeringens order även upprätta en säkerhetsrapport enligt Sevesolagen 10 §. Rapporten ska innehålla 

information om hur verksamhetens driftsystem och organisation har utformats för att förebygga 

allvarliga kemikalieolyckor (inkluderar olyckor med drivmedel och petroleumprodukter), en beskrivning 

av verksamhetens omgivning och anläggning samt de farliga ämnen som förkommer eller kan 

förekomma där. Dessutom ska rapporten innehålla en identifiering och analys av olycksrisker och 

uppgifter om förebyggande och skadebegränsande åtgärder som vidtas. Verksamhetsutövaren som 

klassats i den högre kravnivån skall även, enligt Sevesolagen 12 §, upprätta en intern plan för 

räddningsinsatser, detta skall ske i samråd med kommun, anställda och andra personer som kan påverka 

säkerheten.  

Omgivning och kommunOmgivning och kommunOmgivning och kommunOmgivning och kommun    
Enligt Sevesolagen 13 § skall verksamhetsutövaren också ta yttre omständigheter som kan påverka 

verksamhetens säkerhet i beaktande. Andra verksamheter som omfattas av lagen skall särskilt 
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uppmärksammas. Om sådana yttre omständigheter finns skall samråd ske med de myndigheter, 

organisationer och/eller enskilda som kan tänkas ha intresse i saken.         

Det skall av kommunen tillses att personer som kan beröras av en allvarlig kemikalieolycka underrättas 

enligt Sevesolagen 14 §, detta finansieras av verksamhetsutövaren. Informationen är till för att de 

berörda skall veta vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas vid en olycka.  

Som komplement till denna lag och förordning finns Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS 

2005:2) vilken närmare beskriver dels hur den del i handlingsprogrammet som rör 

säkerhetsorganisationen skall utformas dels vad säkerhetsrapporten ska innehålla. 

Säkerhetsorganisationen i sin tur skall bland annat innehålla en riskanalys för att underlätta utförandet 

av denna finns det i (SRVFS 2004:8) listat vad analysen bör innehålla. 

Lag om skydd mot olyckorLag om skydd mot olyckorLag om skydd mot olyckorLag om skydd mot olyckor    (SFS 2003:778)(SFS 2003:778)(SFS 2003:778)(SFS 2003:778)    
Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 4 § klassas oljedepåer som farlig verksamhet vilket gör att 

verksamhetsutövaren har en skyldighet enligt LSO 2 kap. 3 § att lämna en skriftlig redogörelse för 

brandskyddet till kommunen. Enligt LSO 2 kap. 2 § är anläggningens ägare eller utövare av 

verksamheten även skyldig att i skälig omfattning stå för personalberedskap, materiel och dylikt som 

krävs för att förhindra och begränsa olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människa och/eller 

miljö. 

Om utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen sker (eller om det föreligger en överhängande fara för att den 

kan ske) skall länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen underrättas enligt LSO 2 kap. 5 § om 

utsläppet påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. Om istället en olycka sker vilken kan 

orsaka allvarliga skador på miljö eller människa, vilket inte behöver innebära allmänheten, skall 

anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren snarast informera både kommun och MSB enligt 

Förordning om skydd mot olyckor (FSO) (SFS 2003:789)2 kap. 4 §. Information om bland annat vilka 

farliga ämnen som behandlas på anläggningen samt vilka räddningsåtgärder som vidtagits skall 

vidarebefordras. Detta skall även ske i det fall det endast förelegat en överhängande fara för att en 

sådan olycka ska inträffa.  

För verksamheter som klassats i den högre kravnivån för Seveso skall kommunen upprätta en plan för 

räddningsinsatser, detta enligt FSO 3 kap. 6 §. Denna plan skall bland annat innehålla information om 

hur räddningsinsatser skall genomföras för just den specifika verksamheten. Denna måste förnyas var 

tredje år eller då verksamheten förändras så pass att den måste uppdateras. I samband med förnyelse 

eller uppdatering av denna skall allmänheten få möjlighet att ge synpunkter. För att denna plan skall 

kunna upprättas skall verksamhetsutövaren ge kommunen tillgång till den information som kommunen 

behöver för detta i enlighet med FSO 3 kap. 6a §. 

I (SRVFS 2004:8) beskrivs allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet vilka 

inte är tvingande utan finns till för att förtydliga innebörden i lagar, författningar eller 

myndighetsföreskrifter.         
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ArbetsmiljölagenArbetsmiljölagenArbetsmiljölagenArbetsmiljölagen    (SFS 1977:1160)(SFS 1977:1160)(SFS 1977:1160)(SFS 1977:1160)    
Enligt Arbetsmiljölagen 2 kap. 4 § 2 st. ska det finnas betryggande skyddsåtgärder mot att skada uppstår 

vid exempelvis brand eller explosion. Om detta inte kan ske på annat sätt ska personlig skyddsutrustning 

användas enligt Arbetsmiljölagen 2 kap. 7 § vilken ska tillhandahållas av arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen 

3 kap. 2 § 3 st. innebär bland annat att verksamhetens lokaler skall underhållas och Arbetsmiljölagen 2 a 

§ menar att arbetsgivaren regelbundet ska utreda vilka risker som finns och vidta åtgärder mot dessa. 

Arbetsmiljöverket är enligt Arbetsmiljölagen 7 kap. 1 § den myndighet som utför tillsyn och därmed 

tillser att denna lag efterföljs. 

Arbetsmiljölagens tillsynsmyndighet är arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen 7 kap. 1 §, denna 

myndighet har tagit fram åtskilliga föreskrifter för att tillse att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser är 

säker och inte medför akut eller fördröjd ohälsa. Några av de föreskrifter som identifierats gälla för en 

oljedepå är: 

− (AFS 1999:04) - Tryckbärande anordningar 

− (AFS 2005:19) – Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor 

− (AFS 2009:02) - Arbetsplatsens utformning 

Lag om Lag om Lag om Lag om brandfarliga och explosiva varorbrandfarliga och explosiva varorbrandfarliga och explosiva varorbrandfarliga och explosiva varor    (SFS 2010:1011)(SFS 2010:1011)(SFS 2010:1011)(SFS 2010:1011)    
Lagen är tillämpbar på oljedepåer enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 1 § eftersom 

dessa mestadels hanterar de varor som beskrivs i lagen LBE 3 §, således hanteras brandfarliga gaser och 

vätskor samt brandreaktiva varor. Lagen syftar till att olyckor och skador på bland annat hälsa och miljö 

ska förhindras, förebyggas och begränsas. Detta innebär att personen som hanterar varan ska, enligt LBE 

6 §, vidta de åtgärder och försiktighetsmått som krävs för att lagen skall uppfyllas. Detta kan ske 

exempelvis genom att släckningsutrustning skall finnas att tillgå vid en eventuell brand. Den som 

bedriver verksamheten skall även enligt LBE 7 § se till att en tillfredsställande utredning om de risker för 

olyckor som kan uppkomma på grund av brand orsakat av brandfarliga varor utförs.  

Ett annat krav för att en verksamhet av detta slag skall få förekomma är att verksamhetsutövaren enligt 

LBE 8 § skall ha eller ha tillgång till den kompetens som krävs med verksamhetens omfattning och 

varornas beskaffenheter i beaktning. Enligt LBE 10 § ska de anläggningar, inklusive området runt 

omkring, som används för brandfarliga varor vara utformade och placerade så att de på ett betryggande 

sätt kan, inte bara minimera risken för brand, utan även klara konsekvenserna av denna om en sådan 

skulle inträffa. 

Primärt är det föreskriften (SÄIFS 2000:2) som används som komplement till denna lag vilken bland 

annat föreskriver hur brandfarliga vätskor skall förvaras och vilket tillvägagångssätt som 

rekommenderas vid påfyllning och tömning av cisterner.  

MiljöbalkenMiljöbalkenMiljöbalkenMiljöbalken    (SFS 1998:808)(SFS 1998:808)(SFS 1998:808)(SFS 1998:808)    
Enligt Miljöbalken 6 kap. 1 § skall en miljökonsekvensbeskrivning ingå I ansökan om tillstånd att anlägga 

miljöfarlig verksamhet. En oljedepå kan definieras som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap. 1 



 

- 68 - 

 

§ 2p. vilken säger att då mark, byggnader eller anläggningar används på ett sätt som kan medföra 

olägenhet för människors hälsa eller miljön kan det definieras som miljöfarlig verksamhet. 

Då en verksamhetsutövare har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är denne 

ansvarig för att rätta till detta enligt Miljöbalken 10 kap. 2 §. Verksamhetsutövaren har med andra ord 

ett ansvar att avhjälpa det denne har orsakat, miljöbalken tar i Miljöbalken 10 kap. 4 och 5 § upp 

innebörden av detta avhjälpande i form av återställning av miljön och kompensationer av olika slag. 

Naturvårdsverket är en myndighet som meddelar föreskrifter och allmänna råd som komplement till 

miljöbalken, dessa ges ut i Naturvårdsverkets författningssamling, (NFS). En av de föreskrifter som berör 

oljedepåer är Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av 

brandfarliga vätskor, (NFS 2003:24).     

     



 

- 69 - 

 

18181818 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    MetodikMetodikMetodikMetodik    SPBIs riskutredningsmallSPBIs riskutredningsmallSPBIs riskutredningsmallSPBIs riskutredningsmall    
AllmäntAllmäntAllmäntAllmänt    
Riskanalysen i denna mall grundar sig på följande samband: 

RISK = SANNOLIKHET x KONSEKVENS 

Risk innebär alltså en sammanvägning av sannolikheten att en händelse inträffar samt konsekvensen av 

denna. En händelse som förväntas ha låg sannolikhet kan inneha låg risk trots att konsekvensen är stor. 

Omvänt kan också en händelse som förväntas ha stor sannolikhet inneha stor risk trots att 

konsekvensen är liten. I och med detta kan risker reduceras genom att minska sannolikheten, 

konsekvensen eller båda. Vanligast är att minska sannolikheten att en händelse sker och på så sätt 

minska risken. Dock kan även en minskning av konsekvensen vara lika eller mer effektiv för att få en 

minskning av risken. 

Riskidentifiering och sannolikhetsbedömningRiskidentifiering och sannolikhetsbedömningRiskidentifiering och sannolikhetsbedömningRiskidentifiering och sannolikhetsbedömning    
Riskkällor och möjliga dominoeffekter för den egna anläggningen skall först och främst identifieras. 

Produkter och felhändelser som kan bidra till att risker uppkommer skall kartläggas. I mallen har 

felhändelser som kan uppstå på en oljedepå i samband med hantering och lagring av produkter och som 

bedöms kunna ge ett riskbidrag identifierats och listats. I mallen finns ett antal grundsannolikheter för 

att olika händelser skall ske, dessa används för att kunna utföra sannolikhetsbedömningen. 

Då inte alla oljedepåer ser ut och är utformade på samma sätt måste dessa grundsannolikheter 

modifieras för att passa just den aktuella depån. Detta utförs i den digitala mallen genom att ett antal 

olika påverkansfaktorer utvärderas. Dessa får poängbedömas och sedan sättas på en skala 1-10 enligt 

mallen. På denna skala anses 5 poäng representera en ”medeldepå” och motsvarar 

grundsannolikheterna, utifrån detta poängsystem kan sedan grundsannolikheterna justeras och en 

sannolikhet som bättre speglar den aktuella depån kan beräknas. 

En annan viktig del av denna mall är analysen av externa händelser, med andra ord händelser utanför 

den egna verksamheten som bedöms kunna utgöra en risk och på så sätt medföra så kallade 

dominoeffekter. Alternativt en händelse inom den egna anläggningen som medför dominoeffekter som i 

sin tur påverkar grannanläggningar. Det huvudsakliga syftet med denna del är att identifiera om risken 

med verksamheter blir större på grund av hur de är lokaliserade i förhållande till varandra. Denna del i 

analysen genomförs tillsammans med de närliggande verksamheterna. Här utförs analysen kvalitativt 

och baseras på redan utförda analyser av verksamheterna. 

KonsekvensbedömningKonsekvensbedömningKonsekvensbedömningKonsekvensbedömning 
Varje felhändelse i mallen kan leda till utsläpp av produkt. Beroende på ett flertal faktorer kommer olika 

mängder av produkten rinna ut och för att underlätta konsekvensbedömningen av detta har en 

klassning i fyra utsläppsklasser gjorts, se Tabell 12. 

.  



 

- 70 - 

 

Tabell12 - Utsläppsklasser 

Utsläppsklass Beteckning Utsläppt volym (m
3
)  

1  
2  
3  
4  

Litet utsläpp 
Medelstort utsläpp 
Stort utsläpp  
Mycket stort utsläpp  

< 0,5  
0,5- 10  
10- 100  
> 100  

 
Grunden för denna uppdelning är följande:  

− Ett litet utsläpp innebär ett relativt litet utflöde vilket upptäcks omgående och åtgärdas. Orsak 
kan till exempel vara fel vid bilutlastning.  

− Ett medelstort utsläpp har ett större utflöde och tar lite längre tid att åtgärda. Orsak kan till 
exempel vara slangbrott eller manuell felkoppling.  

− Ett stort utsläpp kan orsakas exempelvis av ett rörläckage eller överspolning av cistern.  
− Ett mycket stort utsläpp kan till exempel bero på ett cisternbrott. 

I konsekvensanalysen väljs ett antal scenarion ut baserat på sannolikheten att de inträffar, dessa 
beskrivs mer ingående. För varje händelse skall även effekten beskrivas och/eller beräknas, både fallet 
utsläpp utan brand samt med brand skall beaktas. Följande konsekvenser bör belysas i analysen: 
 
Brand  
I de fall ett utsläpp fattar eld beskrivs följande konsekvenser:  
 
Spridning av rökgaser:  - Skador på människor  
 
Värmestrålning:  - Skador på människor  

- Skador på egendom  
 
Släckvatten:   - Skador på miljön  
 
Ej brand  
Spridning av produkt:  - Skador på miljön 

Riskvärdering, kriterier och åtgärdsförslagRiskvärdering, kriterier och åtgärdsförslagRiskvärdering, kriterier och åtgärdsförslagRiskvärdering, kriterier och åtgärdsförslag    
För att värdera risken samt bedöma om åtgärder skall utföras kan riskmatriser användas, se Figur 30. 

Dessa används för att bedöma person, miljö och egendomsskador.  

Kriterierna är: 

− Vitt område – acceptabel risk 

− Gult område – åtgärder bör övervägas 

− Orange område – åtgärder skall genomföras 

− Rött område – omedelbar åtgärd krävs 
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Figur 30 – Riskmatris (5) 

I denna matris sätts alla händelser in som analyserats utgående från sannolikhet och konsekvens. Om 

någon händelse bedöms vara för hög skall åtgärder för att minska risken utformas. I mallen finns en 

checklista innehållande förebyggande och skadebegränsande åtgärder för att ge uppslag till åtgärder. 

KänslighetsKänslighetsKänslighetsKänslighets----    och osäkerhetsanalysoch osäkerhetsanalysoch osäkerhetsanalysoch osäkerhetsanalys    
Det bör även utföras en känslighetsanalys för att se hur resultatet av riskanalysen kan påverkas av 

förändringar eller variationer av indata. Dessa data kan till exempel vara antal lastningar/lossningar 

och/eller produktomsättning. Viktigt är även att bedöma osäkerheterna i analysen och kritiskt granska 

om denna är tillräcklig, exempelvis om alla risker identifierats. 
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19191919 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Inrapporterade händelser till MSB 2009Inrapporterade händelser till MSB 2009Inrapporterade händelser till MSB 2009Inrapporterade händelser till MSB 2009----2011201120112011    
2009200920092009    
Under detta år skedde tre händelser i den storleken att dessa inrapporterades till MSB av företagen 

samt en händelse som inrapporterats av räddningstjänsten.  

Händelse 1Händelse 1Händelse 1Händelse 1    
Den enda händelse detta år som orsakat skada på miljön är i det fall en läckande dräneringsventil släppt 

ut ca 70 m3 marindiesel från en cistern till marken. Utsläppet stoppades men i och med att produkten 

läckt ut på icke hårdgjord yta är risken stor att inte bara marken drabbas utan även att grundvattnet 

förorenas. Sanering påbörjades omedelbart efter upptäckten men även efterföljande saneringsarbete 

skedde i samråd med miljöförvaltningen. Räddningstjänsten kallades till platsen men eftersom de kunde 

konstatera att det varken förelåg någon brandrisk eller risk för att hamnbassängen skulle förorenas så 

krävdes ingen insats.  

Händelse 2Händelse 2Händelse 2Händelse 2    
Vid ett tillfälle har en tank innehållande fotogen spruckit vilket gjort att produkt sprutat ut med stort 

tryck. Bergrummet där tanken förvarades evakuerades omedelbart på grund av brand- och 

kvävningsrisken. Bland annat räddningstjänsten och sugbilar tillkallades och man påbörjade säkringen av 

sprickan och för att begränsa utsläppet så sätts länsor ut och innehållet i brunnarna sugs ut. Ca 10 m3 

fotogen kontaminerade gruset runt tanken men inget av detta kom ut i naturen varför ingen skada på 

miljön inträffade. Tanken var besiktigad ett år tidigare och någon anledning till hur sprickan uppkommit 

är inte inrapporterat. De åtgärder som bland annat har föreslagits för att minska risken för att detta skall 

inträffa igen är att installera Saab-radar (modernt nivåövervakningssystem) och gasvarnare. 

Händelse 3Händelse 3Händelse 3Händelse 3    
När en händelse inträffar vilken innebär utsläpp av bensin skall all verksamhet på anläggningen stoppas. 

Vid nödstopp slås bland annat motorer, pumpar och trafik av. Detta skedde vid ett tillfälle detta år när 

ca 0,5 m3 bensin släpptes ut till invallning till gasåtervinningsanläggning på grund av överfyllning med 

larm som följd. Orsaken till överfyllningen tycks vara att en ventil i ledningen för tillförsel av bensin till 

gasåtervinningsanläggningen var låst i öppet läge. Eftersom utsläppet skedde i invallning och bestod av 

en relativt liten kvantitet och kunde därmed lätt saneras samt att upptäckten skedde så snabbt ledde 

händelsen inte till några konsekvenser för varken människa, egendom eller miljö. De åtgärder som 

vidtagits är att den icke fungerande ventilen byttes ut samt förslag på att även byta ut motsvarande 

ventil på utloppssidan har tagits fram.  

Händelse 4Händelse 4Händelse 4Händelse 4    
Räddningstjänsten har detta år rapporterat in ett tillbud vid lossning av spillolja från fartyg till tankbil för 

destruktion. Ca 3-400 liter olja rann ut på lastningsrampen varefter den togs omhand av områdets eget 

system, dock hann ungefär 50-70 liter av volymen rinna ut i öppet vatten. På grund av detta lades länsor 

ut för och akter om fartyget för att begränsa spridningen. Ca 15 liter hamnade utanför men efter 

undersökning av bland annat kustbevakningens flyg gjordes bedömningen att denna olja skulle avdunsta 

inom 4-6 timmar varefter den kommunala insatsen avbröts och händelsen överlämnades till 

kustbevakningen för utredning.    
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2010201020102010    
Endast en olycka inrapporterades under år 2010. 

    
Händelse 5Händelse 5Händelse 5Händelse 5    
Denna händelse utgjordes av ett utsläpp på ca 6 m3 bioolja i pumprum. Utsläppet skedde på grund av att 
en ventil spruckit, troligtvis förorsakat genom ett tillfälligt förhöjt tryck. All produkt sanerades och 
transporterades bort för destruktion vilket gjorde att händelsen inte fick några konsekvenser. För att 
förhindra att ytterligare förhöjda tryck skall ske har processen gåtts igenom och vidare skall 
programmakarna gå igenom program för att förhindra detta. 
 

2011201120112011    
Två av de tre inrapporterade händelserna 2011 kan beskrivas närmare, händelse 7 och 8, eftersom 

utredningar om dessa tillhandahållits.  

Händelse 6Händelse 6Händelse 6Händelse 6    
Vid pumpning år 2011 upptäcktes ett läckande rör varpå terminalens verksamhet stängdes genom 

”pumpstopp”, detta gör personalen via sina bärbara telefoner. Drygt 2 m3 Extraktionsbensin hade 

släppts ut till en rörgata varför räddningstjänst tillkallades men även polis och miljöförvaltningen 

anlände till platsen. Någon orsak till händelsen har inte rapporterats men röret har bytts ut. Trots den 

sanering som utfördes ledde utsläppet till viss förorening av miljön. Några framtida planerade åtgärder 

har inte rapporterats.  

Händelse 7Händelse 7Händelse 7Händelse 7    
Vid utlastning från en cistern har en ventil, som ska möjliggöra för produkt att expandera tillbaka till 

cisternen, troligtvis stängts eller varit stängd. Under själva utlastningen har dock inget förhöjt tryck 

inträffat men solens strålar har sedan gjort att expansion av produkt skett med en tryckförhöjning som 

följd. Eftersom detta skett under en period av två dygn så finns teorier om att trycket på rörledningen på 

grund av värmen varit uppe i över 15 bar. Rörledningssystemet i sig är dimensionerat enligt 

rörledningsnorm och ska därmed klara tryck upp till 16 bar och provtrycks alltid med ca 20-23 bar och 

ska därför klara det förhöjda tryck som uppstått. Cisternens ledningar däremot är byggda enligt en äldre 

standard vilket innebär att dessa är dimensionerade att klara 10 bar och provtrycks endast med ca 13 

bar. Detta har gjort att en flänspackning vilken satt i rörledningen börjat läcka som i sin tur gjort att 

denna inte klarar något högre mottryck. Läckaget har skett under en period av minst 15 timmar men 

eftersom upptäckten gjordes tidigt på måndag morgon hann endast en volym på ca 200 liter samlas i 

invallningen. På grund av faran för kvävning i och med den höga koncentration av gaser som avdunstat 

från produkten samt risken att antända dessa genom bildande av statisk elektricitet var 

räddningstjänsten tvungen att kontaktas.  

Genom att personalen handlade helt enligt riktlinjerna inträffade varken några personskador eller 

egendomsskador. En negativ påverkan på miljön skedde på grund av de kolväten som hann avdunsta till 

luften innan skumpåläggningen utfördes.  Denna anses dock endast vara måttlig genom den begränsade 

tid som avdunstningen varade samt att all produkt efter skumpåföringen sögs upp och destruerades.  
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Det man centralt kommer att delge hela verksamheten för att försöka förhindra att liknande incidenter 

skall ske igen är: 

− Säkerställa att expansion i rörsystem kan ske 

− Det bör alltid användas standardinstallationer för tryckavlastning vid pumpar och cisterner 

− Oftare uppdatering av anläggningsschema samt granskning av detta efter större förändringar 

− Utred installationer av gasvarnare i läckagekänsliga områden 

− Granska möjligheten att genomföra ronderingar av anläggningarna på obemannad arbetstid 

− Utreda möjligheten att byta flänspackningar på rör äldre än 20 år samt identifiera dessa i 

rörledningssystem 

Händelse 8Händelse 8Händelse 8Händelse 8    
Den enda händelse som inneburit brand är i det fall en pump gått utan att utlastning skett vilket 

inneburit att pumpen inte kylts tillräckligt. Ett rör brast på grund av den värmeutveckling som uppkom 

och varm olja läckte därmed ut. Oljan är så pass het att denna antingen självantänder eller antänder 

mot det mycket varma pumphuset. Anländande räddningstjänst skumlägger produkten och kyler 

intilliggande anläggning och branden släcks relativt lätt. Orsaken till att pumpen fortsatt att pumpa trots 

att ingen utlastning skett är okänd. Genom intervjuer har det visat sig att samma fel visat sig vid flertalet 

tidigare tillfällen utan att man kunnat identifiera det som ett fel. Dock har det visat sig finnas ett flertal 

fel i kommunikationen med startutrustningen på grund av felinstallation som därmed gett störningar. 

Störningarna är dock inte så stora att felet är kontinuerligt utan sker ojämnt vilket gjort att dessa varit 

mycket svåra att upptäcka. Den förhöjda temperaturen i pumprummet har inte upptäckts genom att de 

temperaturvakter som varit installerade inte varit i drift. Inget brandlarm fanns i lokalen vilket gjorde att 

branden upptäcktes först då personal sett stora mängder brandgaser stiga upp ur byggnaden.  

För att förhindra att detta ska inträffa i framtiden har tre förslag på åtgärder tagits fram:  

− Rökdetektorer kopplade till brandlarm i alla pumprum 

− Temperaturövervakning i pumpar  

− Temperaturvakt i motorer som bryter motorns matningsspänning oberoende av styrsystemet.  

Händelse 9Händelse 9Händelse 9Händelse 9    
En händelse som inte fanns med i MSBs information om olyckor. Denna erhölls då information om 

olyckor söktes via internet. Oljeutsläpp i pannrum på oljedepå vilket medförde brand i pannrummet och 

kontorsbyggnad. Släckinsats av räddningstjänsten utfördes och inga skador på miljö eller människa 

rapporteras av tidningsartikeln, enbart egendomsskada. (32) 

 

 



 

- 75 - 

 

20202020 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ----    EnkätenEnkätenEnkätenEnkäten    

Effekter av säkerhetsarbete –Enkätundersökning om 
förebyggande och skadebegränsande åtgärder för 
oljedepåer 

Åtgärder för att förhindra och skadebegränsa olyckor på oljedepåer 
 
 

Det finns en rad åtgärder för att minska sannolikheten (förebyggande) för att en 
olycka ska inträffa respektive minska konsekvenserna (skadebegränsande) av en 
inträffad olycka. Dessa åtgärder har identifierats genom en rad intervjuer med 
bland annat verksamhetsutövare och myndigheter. Syftet med denna enkät är 
att plocka ut de åtgärder som bedöms ha störst förebyggande respektive 
skadebegränsande effekt vid olyckor på oljedepåer.  
 
Enkäten skall inte behöva ta alltför lång tid att svara på. 
 

På följande sidor presenteras de förebyggande och skadebegränsande 
åtgärderna som är vanligt förekommande. Här vill vi att ni ska gradera 
åtgärderna A-D. Observera att en fråga INTE anses helt besvarad förrän du har 
graderat både "förebyggande åtgärder" och "skadebegränsande åtgärder". 
Svara utifrån din uppfattning och välj alternativ "D" på de åtgärder som du inte 
tycker går att rangordna. 
 
För att trisslotterna skall skickas till dig, måste ALLA frågor i formuläret 
besvaras. 

Fråga 1: Läckage/utsläpp av diesel från fordon på oljedepåområde 

Gradering av svarsalternativ 

 
Stor potential: A 

Viss potential: B 

Mycket liten potential: C 

Ej relevant för oljedepån: D 
 

Förebyggande åtgärd 

  A B C D 

Lagar och föreskrifter 
    

Utbildning av förare 
    

Fysisk samhällsplanering 
    

Rutiner för lastning/lossning 
    

Säkerhetshöjande åtgärder för vägnätet 
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Hastighetssänkning 
    

Alkolås 
    

Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte, 
informationsmöten 

    

Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 
    

Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 
    

Krav på utländska företag som lossar i 
Sverige i form av språk, alkotest osv. 

    

Underhåll av fordonspark 
    

Enhetlig fordonspark 
    

Myndighetstillsyn 
    

Alarmering 
    

Avspärrning 
    

Överpumpning 
    

Tätning 
    

Absorbering 
    

Länsa 
    

Bortgrävning 
    

Saneringsutrustning för en första insats i 
transportfordonet 

    

 

Annan åtgärd, nämligen : 

 

Gradering av annan åtgärd: 

  A B C D 

"Annan åtgärd" 
    

 

 
 

Skadebegränsande åtgärd 

  A B C D 

Lagar och föreskrifter 
    

Utbildning av förare 
    

Fysisk samhällsplanering 
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Rutiner för lastning/lossning 
    

Säkerhetshöjande åtgärder för vägnätet 
    

Hastighetssänkning 
    

Alkolås 
    

Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte, 
informationsmöten 

    

Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 
    

Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 
    

Krav på utländska företag som lossar i 
Sverige i form av språk, alkotest osv. 

    

Underhåll av fordonspark 
    

Enhetlig fordonspark 
    

Myndighetstillsyn 
    

Alarmering 
    

Avspärrning 
    

Överpumpning 
    

Tätning 
    

Absorbering 
    

Länsa 
    

Bortgrävning 
    

Saneringsutrustning för en första insats i 
transportfordonet 

    

 

Annan åtgärd, nämligen: 

 

Gradering av annan åtgärd: 

  A B C D 

"Annan åtgärd" 
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2
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Fråga 2: Brand i oljedepå 

Gradering av svarsalternativ 

  

Stor potential: A 

Viss potential: B 

Mycket liten potential: C 

Ej relevant för oljedepån: D 
 

Förebyggande åtgärd 

  A B C D 

Lagar och föreskrifter 
    

Rutiner för påfyllning av cisterner 
    

Regelefterlevnad (t.ex. anv. 
uppställningsplatser) 

    

Anläggningens utformning 
    

Fysiska samhällsplaneringen –
säkerhetsavstånd 

    

Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 
    

Engagemang från företagsledning 
    

Utbildning 
    

Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 
    

Rutiner för handhavande av farliga ämnen 
    

Myndighetstillsyn 
    

Upprättade och övade planer för 
räddningstjänsten 

    

Alarmering  
    

Avspärrning 
    

Livräddning 
    

Evakuering 
    

Brandsläckning med vatten 
    

Skumutläggning 
    

Tätning av brunnar för att samla släckvatten 
    



 

- 79 - 

 

Vattengjutning av intilliggande cisterner 
    

Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 
    

 

Annan åtgärd, nämligen:  

 

Gradering av annan åtgärd: 

  A B C D 

"Annan åtgärd" 
    

 

 
 

Skadebegränsande åtgärd 

  A B C D 

Lagar och föreskrifter 
    

Rutiner för påfyllning av cisterner 
    

Regelefterlevnad (t.ex. anv. 
uppställningsplatser) 

    

Anläggningens utformning 
    

Fysiska samhällsplaneringen –
säkerhetsavstånd 

    

Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 
    

Engagemang från företagsledning 
    

Utbildning 
    

Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 
    

Rutiner för handhavande av farliga ämnen 
    

Myndighetstillsyn 
    

Upprättade och övade planer för 
räddningstjänsten 

    

Alarmering  
    

Avspärrning 
    

Livräddning 
    

Evakuering 
    

Brandsläckning med vatten 
    

Skumutläggning 
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Tätning av brunnar för att samla släckvatten 
    

Vattengjutning av intilliggande cisterner 
    

Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 
    

 

Annan åtgärd, nämligen:  

 

Gradering av annan åtgärd: 

  A B C D 

"Annan åtgärd" 
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Fråga 3: Utsläpp av olja från cistern 

 
Gradering av svarsalternativ 

  

Stor potential: A 

Viss potential: B 

Mycket liten potential: C 

Ej relevant för oljedepån: D 
 

Förebyggande åtgärd 

  A B C D 

Lagar och föreskrifter 
    

Rutiner för påfyllning cisterner 
    

Anläggningens utformning 
    

Fysiska samhällsplaneringen –
säkerhetsavstånd 

    

Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 
    

Engagemang från företagsledning 
    

Utbildning 
    

Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 
    

Rutiner för handhavande med farliga ämnen 
    

2
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Myndighetstillsyn 
    

Upprättade och övade planer för 
räddningstjänsten 

    

Avspärrning 
    

Livräddning 
    

Evakuering 
    

Tätning av dagvattenbrunnar 
    

Utspädning 
    

Uppsamling 
    

Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 
    

Personsanering 
    

 

Annan åtgärd, nämligen:  

 

Gradering av annan åtgärd: 

  A B C D 

"Annan åtgärd" 
    

 

Skadebegränsande åtgärd 

  A B C D 

Lagar och föreskrifter 
    

Rutiner för påfyllning cisterner 
    

Anläggningens utformning 
    

Fysiska samhällsplaneringen –
säkerhetsavstånd 

    

Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 
    

Engagemang från företagsledning 
    

Utbildning 
    

Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 
    

Rutiner för handhavande med farliga ämnen 
    

Myndighetstillsyn 
    

Upprättade och övade planer för 
räddningstjänsten 
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Avspärrning 
    

Livräddning 
    

Evakuering 
    

Tätning av dagvattenbrunnar 
    

Utspädning 
    

Uppsamling 
    

Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 
    

Personsanering 
    

 

Annan åtgärd, nämligen:  

 

 
Gradering av annan åtgärd: 

  A B C D 

"Annan åtgärd" 
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Fråga 4: Olyckors effekter 

I detta avsnitt vill vi att du skall göra en uppskattning av några olyckors effekter.  
 
Uppskatta den värsta tänkbara effekten som dessa olyckor kan få genom att gradera inom 
båda klasserna A-D samt 1-3. 

Klass - Effekt 
 
A - stor 
B - måttlig 
C - liten 
D - mycket liten 
E - ej relevant för oljedepån 
 
1 - dödsolycka 
2 - allvarlig skada på människa 
3 - lindrig skada på människa 
 

Olycka vid: 

  A B C D E 1 2 3 

Läckage/utsläpp av diesel från 
fordon på oljedepåområde 

        

2
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Brand i oljedepå 
        

Utsläpp av olja från cistern  
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Fråga 5: Några frågor om dig 

Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 

 

Vad har du för titel på företaget? 

 

Vad var genomslagsvolymen på depån 2010? (ungefärliga siffror räcker, används för att 
kategorisera svar enligt depåstorlek) 

 

 
Hur säker är du på dina bedömningar/svar som du angett i undersökningen?  

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

(ange ett värde mellan 
10 och 1, där 10 = 
mycket säker och 1 = 
mycket osäker) 

          

 

Om du fick 100 000 kr till säkerhetsåtgärder, vad skulle du främst använda dem till? 

 

Ange namn och adress dit du vill att vi skickar dina trisslotter: 

 

Vänligen klicka på "slutför" för att avsluta enkäten. 
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5
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21212121 BilagBilagBilagBilaga a a a ----    Sammanställning av svarSammanställning av svarSammanställning av svarSammanställning av svar, F, F, F, Fråga 1råga 1råga 1råga 1        
Förebyggande

Åtgärd A B C D Ej svar Poäng totalt Poäng medel Totalt antal svar

 Lagar och föreskrifter 14 22 2 3 0 152 3,7 41

 Utbildning av förare 29 7 0 5 0 195 4,8 41

 Fysisk samhällsplanering 2 12 14 11 2 62 1,6 39

 Rutiner för lastning/lossning 34 4 0 3 0 216 5,3 41

 Säkerhetshöjande åtgärder för vägnätet 4 12 10 14 1 70 1,8 40

 Hastighetssänkning 8 9 14 10 0 89 2,2 41

 Alkolås 12 14 7 8 0 121 3,0 41

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte, informationsmöten 17 19 2 3 0 161 3,9 41

 Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 12 19 4 6 0 133 3,2 41

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 25 12 1 3 0 187 4,6 41

 Krav på utländska företag som lossar i Sverige i form av språk, alkotest osv. 14 16 4 7 0 136 3,3 41

 Underhåll av fordonspark 24 11 0 6 0 177 4,3 41

 Enhetlig fordonspark 9 16 9 6 1 111 2,8 40

 Myndighetstillsyn 10 22 5 3 1 131 3,3 40

 Alarmering 16 14 7 4 0 145 3,5 41

 Avspärrning 12 17 8 4 0 131 3,2 41

 Överpumpning 14 16 5 6 0 137 3,3 41

 Tätning 13 16 6 6 0 132 3,2 41

 Absorbering 14 15 6 6 0 135 3,3 41

 Länsa 7 15 12 7 0 99 2,4 41

 Bortgrävning 5 19 9 8 0 96 2,3 41

 Saneringsutrustning för en första insats i transportfordonet 20 9 5 5 2 152 3,9 39

Annan åtgärd 4 3 0 4 30 11  
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Skadebegränsande

Åtgärd A B C D Ej svar Poäng totalt Poäng medel Totalt antal svar

 Lagar och föreskrifter 9 19 9 3 1 120 3,0 40

 Utbildning av förare 27 6 2 5 1 182 4,6 40

 Fysisk samhällsplanering 3 20 11 6 1 89 2,2 40

 Rutiner för lastning/lossning 27 10 1 3 0 193 4,7 41

 Säkerhetshöjande åtgärder för vägnätet 6 13 9 11 2 84 2,2 39

 Hastighetssänkning 7 11 9 12 2 84 2,2 39

 Alkolås 8 18 6 8 1 108 2,7 40

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte, informationsmöten 21 13 1 4 2 166 4,3 39

 Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 7 20 7 5 2 109 2,8 39

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 24 10 2 3 2 176 4,5 39

 Krav på utländska företag som lossar i Sverige i form av språk, alkotest osv. 15 15 2 7 2 137 3,5 39

 Underhåll av fordonspark 15 15 3 6 2 138 3,5 39

 Enhetlig fordonspark 10 15 7 7 2 112 2,9 39

 Myndighetstillsyn 10 18 7 4 2 121 3,1 39

 Alarmering 26 8 1 4 2 181 4,6 39

 Avspärrning 21 11 3 4 2 162 4,2 39

 Överpumpning 19 15 1 4 2 160 4,1 39

 Tätning 23 11 1 4 2 172 4,4 39

 Absorbering 24 10 1 4 2 175 4,5 39

 Länsa 17 12 5 5 2 143 3,7 39

 Bortgrävning 14 11 5 6 5 122 3,4 36

 Saneringsutrustning för en första insats i transportfordonet 25 5 1 4 6 166 4,7 35

Annan åtgärd 3 1 1 4 32 9  
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22222222 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Sammanställning av svarSammanställning av svarSammanställning av svarSammanställning av svar,,,,    FFFFråga 2råga 2råga 2råga 2    
Förebyggande

Åtgärd A B C D Ej svar Poäng totalt Poäng medel Totalt antal svar

 Lagar och föreskrifter 18 19 1 0 3 166 4,4 38

 Rutiner för påfyllning av cisterner 31 4 2 1 3 200 5,3 38

 Regelefterlevnad (t.ex. anv. uppställningsplatser) 25 8 3 2 3 177 4,7 38

 Anläggningens utformning 23 13 2 0 3 179 4,7 38

 Fysiska samhällsplaneringen –säkerhetsavstånd 18 15 4 1 3 157 4,1 38

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 27 10 1 0 3 193 5,1 38

 Engagemang från företagsledning 25 12 0 1 3 186 4,9 38

 Utbildning 33 5 0 0 3 213 5,6 38

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 32 6 0 0 3 210 5,5 38

 Rutiner för handhavande av farliga ämnen 33 4 1 0 3 211 5,6 38

 Myndighetstillsyn 12 25 1 0 3 148 3,9 38

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 23 14 1 0 3 181 4,8 38

 Alarmering  23 7 6 1 4 165 4,5 37

 Avspärrning 16 12 9 1 3 141 3,7 38

 Livräddning 21 9 7 1 3 160 4,2 38

 Evakuering 22 9 5 1 4 164 4,4 37

 Brandsläckning med vatten 16 10 8 2 5 134 3,7 36

 Skumutläggning 26 9 2 1 3 185 4,9 38

 Tätning av brunnar för att samla släckvatten 19 14 4 1 3 160 4,2 38

 Vattengjutning av intilliggande cisterner 25 8 4 1 3 178 4,7 38

 Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 24 8 5 1 3 173 4,6 38

Annan åtgärd 5 1 0 2 33 8  
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Skadebegränsande

Åtgärd A B C D Ej svar Poäng totalt Poäng medel Totalt antal svar

 Lagar och föreskrifter 12 19 7 0 3 136 3,6 38

 Rutiner för påfyllning av cisterner 27 9 1 1 3 190 5,0 38

 Regelefterlevnad (t.ex. anv. uppställningsplatser) 24 9 3 2 3 174 4,6 38

 Anläggningens utformning 28 7 3 0 3 192 5,1 38

 Fysiska samhällsplaneringen –säkerhetsavstånd 19 13 5 1 3 158 4,2 38

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 24 13 1 0 3 184 4,8 38

 Engagemang från företagsledning 27 10 1 0 3 193 5,1 38

 Utbildning 36 2 0 0 3 222 5,8 38

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 28 9 1 0 3 196 5,2 38

 Rutiner för handhavande av farliga ämnen 28 10 0 0 3 198 5,2 38

 Myndighetstillsyn 10 20 7 0 4 127 3,4 37

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 27 10 1 0 3 193 5,1 38

 Alarmering  28 7 3 0 3 192 5,1 38

 Avspärrning 24 13 1 0 3 184 4,8 38

 Livräddning 24 12 2 0 3 182 4,8 38

 Evakuering 29 6 2 0 4 194 5,2 37

 Brandsläckning med vatten 19 14 4 1 3 160 4,2 38

 Skumutläggning 33 5 0 0 3 213 5,6 38

 Tätning av brunnar för att samla släckvatten 25 11 1 0 4 184 5,0 37

 Vattengjutning av intilliggande cisterner 31 7 0 0 3 207 5,4 38

 Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 27 9 2 0 3 191 5,0 38

Annan åtgärd 2 3 1 2 33 8  
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23232323 BilBilBilBilaga aga aga aga ––––    Sammanställning av svar, FSammanställning av svar, FSammanställning av svar, FSammanställning av svar, Fråga 3råga 3råga 3råga 3    
Förebyggande

Åtgärd A B C D Ej svar Poäng totalt Poäng medel Totalt antal svar

 Lagar och föreskrifter 14 18 3 1 5 141 3,9 36

 Rutiner för påfyllning cisterner 29 5 0 1 6 189 5,4 35

 Anläggningens utformning 20 14 1 1 5 163 4,5 36

 Fysiska samhällsplaneringen –säkerhetsavstånd 10 10 12 4 5 102 2,8 36

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 22 12 1 1 5 169 4,7 36

 Engagemang från företagsledning 22 11 0 2 6 165 4,7 35

 Utbildning 30 5 0 1 5 195 5,4 36

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 28 6 1 1 5 187 5,2 36

 Rutiner för handhavande med farliga ämnen 28 7 0 1 5 189 5,3 36

 Myndighetstillsyn 10 19 5 1 6 122 3,5 35

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 22 10 3 1 5 165 4,6 36

 Avspärrning 14 10 9 2 6 123 3,5 35

 Livräddning 13 12 9 2 5 123 3,4 36

 Evakuering 14 11 9 2 5 126 3,5 36

 Tätning av dagvattenbrunnar 21 9 4 2 5 157 4,4 36

 Utspädning 6 11 10 8 6 79 2,3 35

 Uppsamling 22 9 3 2 5 162 4,5 36

 Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 14 12 8 2 5 128 3,6 36

 Personsanering 14 16 3 2 6 135 3,9 35

 Annan åtgärd 4 1 0 2 34 7  
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Skadebegränsande

Åtgärd A B C D Ej svar Poäng totalt Poäng medel Totalt antal svar

 Lagar och föreskrifter 13 17 5 1 5 134 3,7 36

 Rutiner för påfyllning cisterner 26 9 0 1 5 183 5,1 36

 Anläggningens utformning 21 13 1 1 5 166 4,6 36

 Fysiska samhällsplaneringen –säkerhetsavstånd 11 16 7 2 5 121 3,4 36

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte 24 10 1 1 5 175 4,9 36

 Engagemang från företagsledning 25 9 0 2 5 177 4,9 36

 Utbildning 32 3 0 1 5 201 5,6 36

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 27 7 1 1 5 184 5,1 36

 Rutiner för handhavande med farliga ämnen 29 6 0 1 5 192 5,3 36

 Myndighetstillsyn 8 19 7 1 6 112 3,2 35

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 25 9 1 1 5 178 4,9 36

 Avspärrning 22 10 2 1 6 164 4,7 35

 Livräddning 19 11 5 1 5 152 4,2 36

 Evakuering 21 10 4 1 5 160 4,4 36

 Tätning av dagvattenbrunnar 28 6 1 1 5 187 5,2 36

 Utspädning 8 13 8 6 6 95 2,7 35

 Uppsamling 29 6 0 1 5 192 5,3 36

 Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 20 9 4 2 6 151 4,3 35

 Personsanering 20 14 1 1 5 163 4,5 36

 Annan åtgärd 3 3 0 2 33 8  
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24242424 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ----    Sammanställning av svar, fråga 4Sammanställning av svar, fråga 4Sammanställning av svar, fråga 4Sammanställning av svar, fråga 4    
Allmänn effekt

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

A 2 30 17

B 7 4 13

C 11 0 2

D 11 2 2

E 5 0 1

Ej svar 0 0 1

Tot. 36 36 36

Effekt på människa

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

1 0 22 2

2 1 10 4

3 29 1 26

Ej svar 6 3 4

Tot. 36 36 36  
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25252525 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Sammanställning, JämförSammanställning, JämförSammanställning, JämförSammanställning, Jämförelseelseelseelse    
MF (Medelpoäng förebyggande åtgärder) 
MS (Medelpoäng skadebegränsande åtgärder) 
MT (Medelpoäng totalt) 
 

Fråga

Åtgärder MF MS MF MS MF MS MT

 Rutiner för handhavande av farliga ämnen 5,6 5,2 5,3 5,3 5,3

 Utbildning 4,8 4,6 5,6 5,8 5,4 5,6 5,3

 Skumutläggning 4,9 5,6 5,2

 Rutiner för påfyllning av cisterner 5,3 5,0 5,4 5,1 5,2

 Vattengjutning av intilliggande cisterner 4,7 5,4 5,1

 Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 4,6 4,5 5,5 5,2 5,2 5,1 5,0

 Rutiner för lastning/lossning 5,3 4,7 5,0

 Uppsamling 4,5 5,3 4,9

 Engagemang från företagsledning 4,9 5,1 4,7 4,9 4,9

 Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 4,8 5,1 4,6 4,9 4,8

 Anläggningens utformning 4,7 5,1 4,5 4,6 4,7

 Tätning av brunnar för att samla släckvatten 4,2 5,0 4,4 5,2 4,7

 Regelefterlevnad (t.ex. anv. uppställningsplatser) 4,7 4,6 4,6

 Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte, informationsmöten 3,9 4,3 5,1 4,8 4,7 4,9 4,6

 Alarmering 3,5 4,6 4,5 5,1 4,4

 Evakuering 4,4 5,2 3,5 4,4 4,4

 Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 4,6 5,0 3,6 4,3 4,4

 Saneringsutrustning för en första insats i transportfordonet 3,9 4,7 4,3

 Personsanering 3,9 4,5 4,2

 Livräddning 4,2 4,8 3,4 4,2 4,2

 Avspärrning 3,2 4,2 3,7 4,8 3,5 4,7 4,0

1 2 3

 

  



 

- 92 - 

 

Fortsättning jämförelse 

Fråga

Åtgärder MF MS MF MS MF MS MT

 Brandsläckning med vatten 3,7 4,2 4,0

 Underhåll av fordonspark 4,3 3,5 3,9

 Absorbering 3,3 4,5 3,9

 Tätning 3,2 4,4 3,8

 Överpumpning 3,3 4,1 3,7

 Lagar och föreskrifter 3,7 3,0 4,4 3,6 3,9 3,7 3,7

 Krav på utländska företag som lossar i Sverige i form av språk, alkotest osv. 3,3 3,5 3,4

 Myndighetstillsyn 3,3 3,1 3,9 3,4 3,5 3,2 3,4

 Fysisk samhällsplanering (säkerhetsavstånd mm.) 1,6 2,2 4,1 4,2 2,8 3,4 3,0

 Länsa 2,4 3,7 3,0

 Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 3,2 2,8 3,0

 Bortgrävning 2,3 3,4 2,9

 Alkolås 3,0 2,7 2,8

 Enhetlig fordonspark 2,8 2,9 2,8

 Utspädning 2,3 2,7 2,5

 Hastighetssänkning 2,2 2,2 2,2

1 2 3
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26262626 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Kategorisering av enkätens åtgärderKategorisering av enkätens åtgärderKategorisering av enkätens åtgärderKategorisering av enkätens åtgärder    
OrganisatoriskaOrganisatoriskaOrganisatoriskaOrganisatoriska    
    
FörebyggandeFörebyggandeFörebyggandeFörebyggande    
Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte, informationsmöten 
Engagemang från företagsledning 
Rutiner för påfyllning av cisterner 
Hastighetssänkning 
Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 
Rutiner för lastning/lossning 
Rutiner för handhavande av farliga ämnen 
Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 
Utbildning (förare mm.) 
Myndighetstillsyn 
Lagar och föreskrifter 
Regelefterlevnad (t.ex. anv. uppställningsplatser) 
Krav på utländska företag som lossar i Sverige i form av språk, alkotest osv. 
 
Annan åtgärd 
Tätare fordonskontroller – B 
Internrevisioner - A 
Internrevision, ledningens engagemang och ansvar, prestationsmål, säkerhetskultur, övning – A 
Bra underhåll, kontroll utrustning funktionella checklistor – A 
Fullgott underhåll samt kontroll av alla tryckbärande anordningar– A 
 
SkadebegränsandeSkadebegränsandeSkadebegränsandeSkadebegränsande    
Branschsamverkan och erfarenhetsutbyte, informationsmöten 
Engagemang från företagsledning 
Evakuering 
Hastighetssänkning 
Kunskapsåterföring från inträffade olyckor 
Livräddning 
Rutiner för handhavande av farliga ämnen 
Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 
Upprättade och övade planer för räddningstjänsten 
Utbildning (förare mm.) 
Myndighetstillsyn 
Lagar och föreskrifter 
Regelefterlevnad (t.ex. anv. uppställningsplatser) 
Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 
 
Annan åtgärd 
Övningar – A 
Bra underhåll av avskiljare samt kontroll av markör i systemet – B 
Bra underhåll samt direktåtgärd vid brister – B 
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Ökad samverkan mellan bolagen i hamnen – A 
 

TekniskaTekniskaTekniskaTekniska    
FörebyggandeFörebyggandeFörebyggandeFörebyggande    
Alarmering 
Alkolås 
Anläggningens utformning 
Avspärrning 
Enhetlig fordonspark 
Fysiska samhällsplaneringen (säkerhetsavstånd mm.) 
Säkerhetshöjande åtgärder för vägnätet 
Underhåll av fordonspark 
 
Annan åtgärd 
Anslutning till OFA system - A 
Automatisk avstängning med ventil av OFA dagvatten - A 
Tydlig skyltning, kontroll och efterlevnad - B 
Gasvarnare på lågpunkt – A 
Fasta skumpåföringar som RTJ kan använda för skumpåföring till invallning – A 
Sänkning av pumphastigheten vid toppning – B 
Möjlighet att ansluta eventuella läckage till OFA system – A 
Depån har ett integrerat system med katastrofventiler så att ett kontrollerat utsläpp är möjligt på 
Hamnens OFA nät 
Invallning för att begränsa spridning – A 
Potentialutjämnande utrustning – A 
Larmsystem för brand och utsläpp – A 
 
SkadebegränsandeSkadebegränsandeSkadebegränsandeSkadebegränsande    
Absorbering 
Alarmering 
Avspärrning 
Bortgrävning 
Brandsläckning med vatten 
Enhetlig fordonspark 
Fysiska samhällsplaneringen (säkerhetsavstånd mm.) 
Livräddning 
Länsa 
Saneringsutrustning för en första insats i transportfordonet 
Skumutläggning 
Tätning 
Tätning av brunnar (för att samla släckvatten) 
Uppsamling 
Utspädning 
Anläggningens utformning 
Personsanering 
Vattengjutning av intilliggande cisterner 
Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA 
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Överpumpning 
 
Annan åtgärd 
Läckagevarnare vid bilpumpen – A 
Automatisk avstängning med ventil av OFA dagvatten – A 
Omhändertagande av släckvatten – B 
Fasta skum påföringar som räddningstjänsten kan använda för skumpåföring till invallning – A 
Väl fungerande uppsamligs system för kyl/kontaminerat vatten samt skumsystem för en eventuell 
katastrofbassäng. – B 
Utnyttja volymen i OFA systemet om möjlighet finnes – A 
Övervakning av nivåer i cistern för att erhålla larm vid läckage – B 
Invallning för att begränsa spridning – A 
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27272727 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Metodik bakom hypotesprövning med Mann Metodik bakom hypotesprövning med Mann Metodik bakom hypotesprövning med Mann Metodik bakom hypotesprövning med Mann WhitneyWhitneyWhitneyWhitney    
Först och främst ställs två olika hypoteser upp: 

H0 = Det finns inga skillnader mellan grupperna 

HA = Det finns skillnader mellan grupperna 

Därefter måste resultatet från de två olika grupperna rankas, detta har utförts i Tabell 13 för 

enkätrespondenternas åsikt om de förebyggande åtgärderna i typolycka 1 (utsläpp från tankfordon).  

Tabell 13 – De två gruppernas summerade värden, med andra ord åsikt om åtgärden, och rangordning av dessa värden. 

Typolycka 1, förebyggande

Grupp A B A B

Lagar och föreskrifter 70 76 24 31

Utbildning av förare 90 99 39 42

Fysisk samhällsplanering 30 32 1 2,5

Rutiner för lastning/lossning 105 105 43,5 43,5

Säkerhetshöjande åtg. vägnätet 32 38 2,5 4

Hastighetssänkning 40 46 5 8,5

Alkolås 44 71 7 26

Branschsamv. erfarenhetsutbyt. 87 71 37,5 26

Säkerhetsrådgivare (lagkrav) 62 65 20,5 22

Kunskapsåterföring intr. olyckor 87 97 37,5 41

Krav på utländska företag i Sv. 51 82 12 35,5

Underhåll av fordonspark 78 96 33 40

Enhetlig fordonspark 52 59 13,5 18

Myndighetstillsyn 60 68 19 23

Alarmering 57 82 16 35,5

Avspärrning 48 77 10 32

Överpumpning 62 72 20,5 28,5

Tätning 57 72 16 28,5

Absorbering 57 75 16 30

Länsa 50 46 11 8,5

Bortgrävning 41 52 6 13,5

Saneringsutrustning  i fordon 71 81 26 34

60,5 71 416,5 573,5

Summerade värden Rangordningsnr.

Medelpoäng Summa av rangord.nr.  

Nu kan ett antal variabler, vilka behövs för fortsatta beräkningar, bestämmas. 

Totalt antal åtgärder för grupp A: NA = 22 
Totalt antal åtgärder för grupp B: NB = 22 
Summan av rangordningsnummer för grupp A: RA = 416,5 
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Summan av rangordningsnummer för grupp B: RB = 573,5 
 
Därefter beräknas Mann Whitneys statistikvärden UA och UB med hjälp av Ekv. 1 och Ekv. 2. (64) 
  

�� � �� � �� � 	
� �	
�� ��� � ��      Ekv. 1 

 

�� � �� � �� � 	
� �	
�� ��� � ��       Ekv. 2. 

 
 

Med värden insatta blir detta, 

 

�� � 22 � 22 � 	���	��� ��� �  416,5 � 320,5    Ekv. 3 

 

�� � 22 � 22 � 	���	��� ��� �  573,5 � 163,5    Ekv. 4. 

 

För att kontrollera våra beräkningar måste följande stämma (64) 

�� � �� � �� � ��      Ekv. 5 
 

163,5 �  320,5 � 22 � 22  �  484 � 484     Ekv. 6. 

 

Ekv. 3 och Ekv. 4 visar att UB < UA detta i sin tur medför att UB = Umin vilket är det värde som används i 

fortsatta beräkningar. 

I det fall N<20 (typolycka 3) kan Umin (UB) jämföras med Ucr och därefter kan en slutsats om vår hypotes 

dras, alltså om Umin ≤ Ucr kan H0 förkastas (65). Men på grund av att N>20 (typolycka 1 och 2) medför 

detta att Umin måste konverteras till ett så kallat Z-värde. (64) 

För att utföra detta måste medelvärdet (μ) och standardavvikelsen (σ) för U beräknas (64) 

� � 	
��
��
� � 	������

� � 242     Ekv. 7 

 

� �  	
��
��	
��
����� �  	������	��������� ! 42,6     Ekv. 8. 

 

Därefter kan då Z-värdet (ZU) beräknas (64) 

"# � #$%&'() � *+,,'�-�-�,* ! �1,84       Ekv. 9. 

 

Signifikansnivån valdes till 5 % vilket medför att vi med 95 % säkerhet kommer att kunna påvisa att vår 

nollhypotes kan förkastas eller inte, alltså α=0,05. Ett tvåsidigt test utförs för att se om skillnader mellan 

grupperna finns både i ökning eller minskning av de viktade värdena. 
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För ett tvåsidigt test kan excel användas för att beräkna Zcr (formler som använts i excel innesluts av 

klammers […..]). Zcr kan sedan omvandlas till ett intervall på grund av att ett tvåsidigt test utförs. 

"./ � 012345617	8 2⁄ �: � 012345617	0,05 2⁄ �: ! �1,96 �  "./ � <1,96 Ekv. 10 

 

För att kontrollera om beräkningen i excel stämde användes en fördelningstabell för Z-värdet, (66). I och 

med att signifikansnivån valdes till 5 % samt att testet var tvåsidigt innebar detta att 2,5 % på vardera 

sida av  intervallet undersöks. I tabellen kontrolleras alltså 0,025 samt 0,975 vilket ger Zcr ± 1,96. (66)  

Intervallet för Zcr används för att se om vår nollhypotes kan förkastas eller inte, med andra ord om 

-1,96 < ZU < 1,96 kan vår nollhypotes inte förkastas. 

Det beräknade ZU-värdet från Ekv. 9, -1,84 faller således innanför intervallet vilket medför att 

nollhypotesen inte kan förkastas, därmed kan inga skillnader mellan grupperna påvisas. 

Kompletterande källor förutom de som angetts löpande i texten: (67) (68) (37). 
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28282828 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    SPSS resultatSPSS resultatSPSS resultatSPSS resultat    
Slumpmässig gruppindelningSlumpmässig gruppindelningSlumpmässig gruppindelningSlumpmässig gruppindelning    
 
Typolycka 1Typolycka 1Typolycka 1Typolycka 1    
Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Föreb. 1 22 18,93 416,50 

2 22 26,07 573,50 

Total 44   

Skadeb. 1 22 24,82 546,00 

2 22 20,18 444,00 

Total 44   

Test Statisticsa 

 Föreb. Skadeb. 

Mann-Whitney U 163,500 191,000 

Wilcoxon W 416,500 444,000 

Z -1,844 -1,198 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,065 ,231 

Exact Sig. (2-tailed) ,066 ,236 

Exact Sig. (1-tailed) ,033 ,118 

Point Probability ,001 ,002 

a. Grouping Variable: Gr1 

    
Typolycka 2Typolycka 2Typolycka 2Typolycka 2    
Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Föreb. 1 21 16,64 349,50 

2 21 26,36 553,50 

Total 42   

Skadeb. 1 21 16,14 339,00 

2 21 26,86 564,00 

Total 42   

 

Test Statisticsa 

 Föreb. Skadeb. 

Mann-Whitney U 118,500 108,000 

Wilcoxon W 349,500 339,000 

Z -2,568 -2,833 
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,010 ,005 

Exact Sig. (2-tailed) ,009 ,004 

Exact Sig. (1-tailed) ,005 ,002 

Point Probability ,000 ,000 

a. Grouping Variable: Gr2 

    
Typolycka 3Typolycka 3Typolycka 3Typolycka 3    
Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Föreb. 1 19 17,45 331,50 

2 19 21,55 409,50 

Total 38   

Skadeb. 1 19 16,97 322,50 

2 19 22,03 418,50 

Total 38   

Test Statisticsb 

 Föreb. Skadeb. 

Mann-Whitney U 141,500 132,500 

Wilcoxon W 331,500 322,500 

Z -1,140 -1,403 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,254 ,161 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,258a ,163a 

Exact Sig. (2-tailed) ,261 ,165 

Exact Sig. (1-tailed) ,130 ,082 

Point Probability ,003 ,002 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Gr3 
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Indelning efter branscherfarenhet (delat vid medianen)Indelning efter branscherfarenhet (delat vid medianen)Indelning efter branscherfarenhet (delat vid medianen)Indelning efter branscherfarenhet (delat vid medianen)    

Grupp 1, branscherfarenhet 3-15 år 
Grupp 2, branscherfarenhet 15-35 år. 
TypolyckaTypolyckaTypolyckaTypolycka    1111    
Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Föreb. 1 22 20,23 445,00 

2 22 24,77 545,00 

Total 44   

Skadeb. 1 22 21,20 466,50 

2 22 23,80 523,50 

Total 44   

Test Statisticsa 

 Föreb. Skadeb. 

Mann-Whitney U 192,000 213,500 

Wilcoxon W 445,000 466,500 

Z -1,174 -,669 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,240 ,503 

Exact Sig. (2-tailed) ,245 ,511 

Exact Sig. (1-tailed) ,123 ,255 

Point Probability ,002 ,004 

a. Grouping Variable: G1 

 
Typolycka 2Typolycka 2Typolycka 2Typolycka 2    
Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Föreb. 1 21 19,10 401,00 

2 21 23,90 502,00 

Total 42   

Skadeb. 1 21 17,07 358,50 

2 21 25,93 544,50 

Total 42   

Test Statisticsa 

 Föreb. Skadeb. 

Mann-Whitney U 170,000 127,500 

Wilcoxon W 401,000 358,500 

Z -1,272 -2,344 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,203 ,019 
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Exact Sig. (2-tailed) ,208 ,018 

Exact Sig. (1-tailed) ,104 ,009 

Point Probability ,002 ,000 

a. Grouping Variable: G2 

    

Typolycka 3Typolycka 3Typolycka 3Typolycka 3    
Mann-Whitney Test 
Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Föreb. 1 19 16,03 304,50 

2 19 22,97 436,50 

Total 38   

Skadeb. 1 19 13,76 261,50 

2 19 25,24 479,50 

Total 38   

Test Statisticsb 

 Föreb. Skadeb. 

Mann-Whitney U 114,500 71,500 

Wilcoxon W 304,500 261,500 

Z -1,929 -3,184 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,054 ,001 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,053a ,001a 

Exact Sig. (2-tailed) ,054 ,001 

Exact Sig. (1-tailed) ,027 ,001 

Point Probability ,001 ,000 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: G3 

 

 

  



 

- 103 - 

 

29292929 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga ––––    Utbildningsmall, minimikrav (SPBI)Utbildningsmall, minimikrav (SPBI)Utbildningsmall, minimikrav (SPBI)Utbildningsmall, minimikrav (SPBI)    

Sammanställning nettolista utbildningar och frekvens 2011-09-15

Typ av utbildning Utbildare/kurslängd
Depåchef Stf Depåchef Drift/ Depå-

tekniker

Lossnings-

ledare

Säkerhetsvakt/ 

ledningsvakt 

Depåchefskurs SPI / 3 dgr Obligatorisk Obligatorisk
Repetition 5:e år 5:e år

Depåteknikerkurs TYA (el. annan utb.inst.)/ 2 dgr Obligatorisk
Repetition 5:e år

Förest. Brf. varor SvBf / 2 dgr Obligatorisk Obligatorisk
Repetition VB VB

Lossningsledarkurs TYA (el. annan utb. Inst.), SOHF / 2 dgr VB VB VB Obligatorisk

Repetition 5:år 5 år 5:e år 5:år

Säkerhetsvakt kurs TYA / 1 dgr VB VB VB Obligatorisk Obligatorisk
Repetition 3:år 3:år 3:år 3:år 3:år

Lokal brandutbildn  

Teori

Depå /Räddningstj/ 0,5 dgr Vartannat år 

udda

Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk

Repetition Vartannat år Vartannat år Vartannat år Vartannat år Vartannat år

Lokal brandutbildn 

Praktik/träning

Depå /Räddningstj/ 0,5 dgr Vartannat år 

jämna

Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk

Repetition Vartannat år Vartannat år Vartannat år Vartannat år Vartannat år

Heta Arbeten SvBf / 1 dgr Obligatorisk VB VB
Repetition 5:år 5:år 5:år

Gasmätning SvBf / 1 dgr Obligatorisk VB VB
Repetition VB VB VB

ADR-Kurs 0,5 dgr Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk
Repetition 5:e år 5:e år 5:e år

HLR /ABC 1 dag Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk VB
Repetition 3:år 3:år 3:år 1 dag 1 dag

Hantering Flygprod. 1 dag VB VB VB

Repetition 3:år 3:år 3:år

OFA provtagning 1 dag VB VB VB

Truckförarutbildning 2 dag VB VB VB

Befattning och utbildningsfrekvens

 


