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Sammanfattning 
Medvetenheten för risker har ökat bland allmänheten, myndigheter och företagsledare. 

En anledning till det är bl a teknikutveckling, som inneburit krafter och hastigheter, vars 

konsekvenser på människa, miljö och företagets ekonomi kan komma att bli väldigt 

omfattande. Exempel på det kan nämnas Tjernobyl eller Seveso.  Innan 

riskreduceringsarbetet tog fart runt 1970 analyserades olyckor som redan inträffat för att 

undvika dess återkomst. Ett företag måste numera arbetat fortlöpande och systematiskt 

för att reducera sin verksamhets risker. Dels måste företaget följa miljöbalken 

(1998:808) krav, och dels måste anläggningar som är A, B eller C klassade följa 

förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Det finns mer lagstiftnings som 

kräver bedömning av verksamhetens risker. Det finns också frivilliga verktyg som kan 

användas för att förbättra verksamhetens miljöarbete. 

Rapporten redogör för en miljöriskanalys gjord på en av Gotlands Energi AB:s 

anläggningar. Vidare redovisas hur företag med ett miljöledningssystem kan dra 

fördelar utav att integrera riskarbetet i miljöledningssystemet. Gotlands Energi AB, 

GEAB, består av tre bolag som tillsammans bildar GEAB. Vid anläggningen HVC 1, 

som är belägen inom fastigheten Gotland Visby Värmekraften 1, produceras och 

distribueras fjärrvärme för Visby fjärrvärmenät. HVC 1 är en del av Visby 

Värmekraften 1. Pannan är oljeeldad med en produktion på ca 2 GWh/år, reningssteg 

består av en cyklon. Bränslet består i nuläget av en bio olja. För riskanalysen på 

anläggningen har valts endast riskbaserade kvalitativa anlysmetoder p g a att dessa ger 

ett bra underlag för företaget att arbeta vidare med samtidigt som det inte fanns 

tillräckligt med kvantitativa data att tillgå. Riskbaserade metoder ger dock en hög 

osäkerhetsfaktor i och med de olika värderingsprocesserna, sannolikhet och konsekvens. 

Det är därav av största vikt att rätt erfarenhet och kompetens finns tillgänglig vid 

grovanalysen. Riskmetoder som använts är grovanalys, felträdsanalys och 

händelseträdsanalys. För att presentera analysen på ett informativt sätt har en riskmatris 

använts.  

Av tolv värderade risker på anläggningen har tre risker erhållit så pass höga riskpoäng, 

vilket medfört vidare analyser. Två av riskerna som kan komma att släppa ut stora 

mängder fossilt bränsle inom vattenskyddsområde har analyserats vidare med en 

felträdsanalys. Resultatet av denna har i stort genererat två åtgärdsförslag, dels att stärka 

bevakning på anläggningen och dels för företagsledningen att utreda om fossilt bränsle, 

överhuvudtaget, skall lagras på anläggningen inom vattenskyddsområde. Den tredje 

risken som fick höga riskpoäng har analyserats vidare genom en händelseträdsanalys, 

där resultatet har utmynnat i att avsaknad av kemikalieförteckning och kemikaliearbete i 

företaget kan utmynna i utsläpp av okänt förlopp och omfattning. 

I och med att GEAB är certifierade i ett miljöledningssystem (ISO 14001) finns många 

dokument som kan utgöra ett bra underlag för genomförande av riskanalyser 

exempelvis miljöaspektregister och avvikelsehanteringssystemet. Samtidigt ger 

miljöledningssystem ett strukturerat arbetssätt, i form av PUFF (Planera-Utföra-Följ 

upp -Förbättra), vilket syfte är att leda till ständiga förbättringar. Allmänna råd från 

Naturvårdsverket säger att egenkontrollarbete bör utföras genom samma modell. Att 

integrera riskanalysarbetet i ovan nämnd modell bör en verksamhet leva upp till ställda 

krav från lagstiftning, samtidigt som man utnyttjar fördelarna med ett ledningssystem. 
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Summary 
Awareness of risks has increased among the public, authorities and business leaders. 

One reason for this is the development of techniques, of which the impacts on humans, 

the environment and economy have become very extensive. Examples of this is 

incidents like the Chernobyl and Seveso. Before mitigation work took off around 1970 

accidents were analyzed to prevent its recurrence. A company must now work 

continuously and systematically to reduce their operational risks. First, the company 

must comply with legal environmental requirements, and facilities that are A, B or C 

graded to follow the regulation of operator self-monitoring, where risk analysis work is 

required. There is more legislation regarding risk analysis work of companies. There are 

also optional tools that can be used to improve environmental performance, including 

environmental risk analysis.  

This report presents an environmental risk analysis in one of Gotland Energi AB's 

holdings. It also reports how a company with a systematical environmental management 

can benefit from integration of risk analysis work in the management system. Gotland 

Energi AB, GEAB, consists of three companies that make up GEAB. GEAB is to 75% 

owned by Vattenfall and the remaining 25% of the Municipality of Gotland. The plant 

HVC 1, which is located within the property Gotland Visby Värmekraften 1, produces 

and distributes heating for Visby local long-distance heating. The boiler has a 

production of about 2 GWh / year, as  purification step there is a cyclone. The fuel 

currently consists of bio-fuel. The risk analysis at the plant ,HVC 1, have only been 

qualitative risk-based analysis, because they provide a good basis for undertaking 

further work at the plant. Furthermore there were not enough quantitative data available. 

Risk-based analysis, however, means high uncertainty in the valuation process. 

Likelihood methods used are preliminary risk analysis, fault tree analysis and event tree 

analysis. To present the analysis in an informative way, a risk matrix is used.  

Of twelve scored risks, three have been identified with high risk score, which led to 

further analysis. Two of the risks that might release large quantities of fossil fuel in the 

water protection zone have been analyzed with fault tree analysis. The result showed 

that the monitoring at the plant has to be strengthened and also that senior management 

should examine the fossil fuel stored at the plant in a water protection zone. The third 

high risk, further analyzed by an event tree analysis, where the outcome showed that the 

absence of a list of chemicals and chemical work in the company can result in emissions 

of unknown sequence and scope.  

As GEAB are certified in an environment management system (ISO 14001) there are 

many documents, such as an environmental aspect registry and a deviation control 

system, which may constitute a good basis for implementation of risk assessments.  

Meanwhile the environment management system gives structured approaches, in the 

form of PDCA-model (Plan-Do-Check-Act), which leads to continual improvements. 

The Environmental Protection Agency advises self-auditing work to be performed by 

the same model. Integrating risk analysis in this model responds to existing legislation, 

while utilizing the advantages of a management system. 
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Abstrakt 
Den främsta orsaken till att man behöver arbeta och synliggöra riskerna med en 

verksamhets är att reducera riskerna för miljöolyckor som bara inte påverkar våra 

gemensamma resurser exempelvis grundvatten utan även riskerar människors hälsa. 

Genom krav från lagstiftning och krav från miljöledningssystem skall företaget 

genomföra riskanalys fortlöpande och systematiskt. Företaget kan på samma gång 

utnyttja miljöledningssystemets arbetssätt, PUFF-modell, för att leva upp till 

lagstiftningen, systematiskt och fortlöpande. Dessutom utnyttjas ledningssystemets 

olika rutiner som underlag till riskanalysen. Att integrera riskarbetet i 

miljöledningssystemet är av stor fördel, dessutom undviker man parallella system. 

Genomförd miljöriskanalys har använd sig endast av riskbaserade kvalitativa metoder 

så som grovanalys, felträdsanalys och händelseträdsanalys. Det är av främsta vikt vid 

kvalitativa analyser att rätt erfarenhet och kompetens finns tillgänglig för analysen. 

Genom grovanalysen har tre riskhändelser fått så höga riskpoäng att de hamnat inom det 

röda området i riskmatrisen. Därav har dessa analyserats vidare. Två av riskerna handlar 

om att lagra fossilt bränsle inom vattenskyddsområde. Den tredje högriskhändelsen är 

det faktum att GEAB saknar tillfredsställande kemikaliearbete då det saknas komplett 

kemikaliförteckning. 
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1 Marie Nygren 

1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

Rapporten beskriver examensarbetet som är en del i utbildningen, 

Miljökoordinatorprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar. Arbetet har 

tillkommit i samarbete med energibolaget Gotlands Energi AB, GEAB. 

Genom mänsklighetens historia har dess verksamhet medfört risker och dessa 

har främst åtgärdas genom människans samlade erfarenheter. I och med 

industrialismens genomslag och introduktion av nya tekniker, med krafter och 

hastigheter som inte setts förr, började vikten av att hantera riskerna mer 

strukturerat att uppdagas. Fortfarande bestod hanteringen av en verksamheters 

risker utav reaktioner på redan inträffade händelser. Idag ser situationen 

annorlunda ut. Tekniker vars konsekvenser på människa, miljö och företagets 

ekonomi är betydligt mer omfattande än i början av industrialismen exempelvis 

kärnkraft och kemikalietillverkning i stor omfattning. Medvetenheten för risker 

har ökat bland allmänheten, myndigheter och företagsledare. Bland annat genom 

tidigare erfarenheter så som olyckor med ödesdigra konsekvenser för människa 

och miljö t ex Seveso (Italien 1976) och Tjernobyl (Ukraina 1986). Den ökande 

riskforskningen på 1970-talet har gett kunskap och redskap för att hantera risker 

och därmed ökat medvetenheten (Grimvall et al. 2003). 

Riskanalys och dess metodik är framarbetad främst genom verksamheter som är 

förknippade med omfattande och stora risker så som flyg-, kärnkraft- och 

processindustrier. Alla sorts verksamhet kan innebära risker av olika slag och 

omfattning på människor och miljön. Riskerna kan härröra från enskilda 

medarbetare, teknik eller företagsorganisationen. Riskerna i en verksamhet är 

förknippade med en så kallad riskhändelse exempelvis utsläpp av kemikalier 

eller energi. Riskkällorna vill man kontrollera genom riskbedömning. Riskerna 

kan enligt Grimvall et al. (2003) minskas väsentligt om organisationen har väl 

inarbetade rutiner för riskbedömning. I många fall innebär också ett väl 

fungerande system för att hantera riskerna i verksamheten säkrad ekonomi för 

företaget. Genom systematiskt riskarbete slipper företaget oönskade 

saneringskostnader, minskar medarbetares sjukkostnader och tryggar sitt 

varumärke. Krav på verksamheters riskhantering ökar speciellt från 

myndigheterna men också från leverantörer och kunder. Det är viktigt att 

företaget bedriver ett pro-aktivt förhållningsätt i sitt riskarbete (Grimvall et al. 

2003).  

En mer samhällsekonomisk aspekt på ett företags arbete med att förebygga risker 

är det faktum att varje verksamhet skall verka för att hushålla med våra 

gemensamma resurser. Om det uppstår en miljöskada p g a en verksamhet kan 

det komma att bli en samhällsekonomisk kostnad. Miljöskadan inverkar negativt 

på människans välfärd. Det kan det handla om allt från förluster av 

rekreationsområden till förorenat grundvatten (Pihl 2007). Genom ett 

systematiskt utfört riskarbete reduceras eventuella miljöskador och därmed 

minskar risken att våra gemensamma resurser påverkas. För att upprätthålla en 

god samhällsekonomisk linje vad gäller miljöskador har myndigheterna olika 
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styrmedel att utöva på verksamheter. Tvingande verktyg som lagstiftning är ett 

styrmedel direkt kopplat till en verksamhets analysering av risker. 

Olika lagstiftning ställer krav på att verksamheter skall analysera sina risker 

exempelvis arbetsmiljö och miljölagstiftning. Alla verksamheter oberoende av 

storlek skall följa miljöbalken (SFS 1998:808) krav på egenkontroll. I 

miljöprövningsförordningen (2013:251) delas verksamheter upp beroende på 

storlek och benämns som A, B och C anläggningar. A och B anläggningar är 

tillståndspliktiga och C verksamheter är anmälningspliktiga. Alla skall leva upp 

till kraven i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

I den förordningen beskrivs tydligt vad som krävs av verksamhetsutövaren för att 

minska riskerna från hälso- och miljösynpunkt. 

Vilka krav efterlevs vid ett fortlöpande riskarbete för företaget? Vilka 

samordningsvinster finns att vinna för GEAB med ett genomtänkt utfört 

rikshanteringsarbete? 

 

1.2 Problembeskrivning 
Kraven ökar från myndigheter, kunder, allmänhet och inte minst från 

företagarnas ägare. Ett väl fungerande system för att bedöma riskerna med 

verksamheten är ett sätt att leva upp till kraven. Skälen till att kraven ökar är 

många men de övergripande aspekterna är hälsa, yttre miljö och ekonomi. Ovan 

nämnda aspekter är nära knutna till varandra. Påverkar företaget den yttre miljön 

exempelvis ett utsläpp som påverkar grundvattnet då påverkas människors hälsa 

och absolut företagets ekonomin med stora saneringskostnader. Att ligga i 

framkant med sitt arbete att bedöma risker, borde ge en ekonomisk fördel dels 

genom att utnyttja utrustningen optimalt och att undvika stora 

saneringskostnader.  

Vid kartläggning och identifiera av risker i GEAB:s verksamhet, med focus på 

yttre miljö, elimineras riskerna och företaget lever upp till intressenternas krav. 

 

1.3 Syfte och Mål 
Syftet med projektet är att beskriva tillvägagångssättet samt färdigställa en 

riskanalys, utifrån angiven teoribildning, som kan användas fortlöpande och 

systematiskt av företaget GEAB.  

Målet är att ge GEAB ett verktyg som kan användas systematiskt och vara en 

grund i deras fortsatta arbete med att bedöma och kontrollera risker. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har en tydlig avgränsning i tid och omfattning. Projektet kommer utföra 

en riskanalys på GEAB:s anläggning HVC 1. Riskanalysen bedömer endast 

risker som kan påverka yttre miljö. 

 

1.5 Företagspresentation 

Gotlands Energi AB består av tre bolag som tillsammans bildar GEAB. GEAB 

ägs till 75% av Vattenfall och resterande 25% av Gotlands kommun. GEAB är 

uppdelat på fem olika verksamhetsområden. Elhandel, elnät, entreprenad, 

bredband och fjärrvärme, där riskanalysen kommer utföras. Anläggningen som 



 

 

  
 

3 Marie Nygren 

skall göras riskanalys på är HVC 1, belägen i Visby. GEAB:s 

verksamhetsområden innefattar elförsäljning, distribution av fjärrvärme samt 

ägande och förvaltande av det gotländska el-  och fjärrvärmenätet. GEAB utför 

också entreprenadarbeten inom den egna verksamheten men även externt mot 

sjö-, energi- och industrisektorn (GEAB 2010). GEAB har ca 150 medarbetare 

som är stationerade på ett antal lokaler på Gotland: Slite, Visby, KVS Skrubbs, 

Närs, Ygne och Hemse.   

GEAB:s arbetssätt skall genomsyras av deras kärnvärden som är öppenhet, 

ansvarstagande, effektivitet och lokalt engagemang. Sedan 2004 är företaget 

certifierade i kvalitet, ISO 9001. GEAB är också certifierade i miljö 

miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 2000. De har även en 

kvalitetscertifiering i fjärrvärme, Reko, utarbetad av Svensk fjärrvärme. Reko är 

en kvalitetcertifiering för leverantörer. Certifieringen bygger på att stärka 

kundens ställning och utveckla relationen mellan leverantör och kund. Reko 

fokuserar på tre nyckelbegrepp som är öppenhet, jämförbarhet och förtroende 

(Svensk fjärrvärme 2010).  

Företagspresentationen beskriver GEAB:s organisationsstruktur under 2010, 

omorganisationer därefter är inte presenterade. 

 

1.6 Anläggningsbeskrivning 

Vid anläggningen produceras och distribueras fjärrvärme för Visby 

fjärrvärmenät.  

Pannan är oljeeldad med en produktion på ca 2 GWh/år, som reningssteg finns 

en cyklon. Bränslet består i nuläget av en bio olja som genererar mindre mängder 

aska som samlas upp i en container för vidare omhändertagande.  

Kemikalier som hanteras i anläggningen står invallade. Dessa är främst till för att 

rena vattnet som går ut i fjärrvärmeledningarna, för att minska 

korrosionsproblem i ledningarna. Fjärrvärmevattnet färgas med pyranin för att 

läckor i nätet skall identifieras. Pyranin är ett färgämne som är godkänt av 

livsmedelsverket (Svensk Fjärrvärme 2004:1). 

Utloppen som finns i byggnaden är kopplade till oljeavskiljare med larm, med 

undantag från utloppet i pumprummet där det går direkt till dagvattenbrunn.  

Biobränslet lagras i en av två så kallade gotlandscisterner på anläggningen. De 

rymmer 800 m³ var och är invallade. De står belägna på en gräsplan. 

Påfyllnadsplats är en grus/gräsplan.  

HVC 1 hyr utrymme i en större cistern, som ägs av KVS (kraftvärmestationen) 

som rymmer 7000 m³. Biobränslet går i ledningar ovan mark till HVC 1, viss bit 

av ledningarna går genom en kulvert under mark. 

 

2 Metod 
2.1 Fallstudie 

Fallstudier är en form av kvalitativa studier. Enligt Backman (1998 s 49) kan 

fallstudier definieras som följer:”...en fallstudie, liksom den kvalitativa strategin, 

undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där  gränserna 

mellan fenomen och kontext inte är givna.”  
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Det är inte alltid lätt att faktiskt se vad som är ett fall och var gränserna går, 

enligt Backman (1998). Fallstudier kan ofta handla om förståelse- och 

processfrågor. Är objekten man skall studera komplexa, om man söker förstå, 

förklara eller beskriva företeelser i stora system så som organisationer, är 

fallstudier en mycket lämplig metodik att använda. Fallstudier kan vara både 

deskriptiva och explorativa (Backman 1998).  

Deskriptiva studier innebär att man har ett beskrivande tillvägagångssätt. Det 

används när området man studerar redan har en grundläggande kunskap och 

förståelse och målet med arbetet är att beskriva. Enligt Larsson L (2007) passar 

metoden för mer övergripande frågeställningar och syftar till att få fram ett 

material som kan användas i en verksamhets förbättringsarbete. Explorativa 

studier däremot används när det finns lite kunskap och förståelse för området 

man vill undersöka (Björklund et al 2008). Målet är då att ge en övergripande 

bild av området. Explorativa studier medför ofta fler frågeställningar som i sin 

tur kan utrönas med hjälp av deskriptiva studier. Enligt Larsson L (2007) krävs 

det av undersökaren i en explorativ studie att vara uppmärksam, öppen och 

kreativ för området man undersöker. 

Explorativ metod har valts i genomförandet av riskanalysen på HVC 1. Detta för 

att kunskapen och informationen bedöms som begränsad p g a att ingen tidigare 

utförd miljöriskanalys finns tillgänglig. 

 

2.2 Datainsamling 

Det finns ett antal olika datainsamlingsmetoder - litteraturstudier, observationer, 

intervjuer, enkäter och experiment - som med sina olika för- och nackdelar 

används vid olika studier. I det här arbetet har bearbetad data bestått av 

sekundärdata så som litteraturstudier och primärdata i form av intervjuer och 

egna observationer.  

Den för arbetet bearbetade sekundärdatan är i form av skrivet material ex böcker, 

tidskrifter och företagsinterna dokument så som miljöaspektregister. Det man bör 

ha i åtanke vid bearbetning av sekundärdata är att den oftast är framställd för ett 

visst syfte. Den är med största sannolikhet vinklad för att uppfylla sitt syfte 

(Björklund et al 2003). Det är av största vikt för läsaren att ifrågasätta 

informationens syfte och den egna användningen. Fördelar med sekundärdata är 

att man relativt snabbt kan ta del av en stor mängd information och bygga upp en 

teoretisk referensram. Dessutom krävs sällan stora resurser (Björklund et al 

2003). 

Primärdatan som används för arbetet är bl a intervjuer. Intervjuer ger direkt 

relevant information till studiens syfte. Den ger också en viss flexibilitet och en 

möjlighet till djupare förståelse då man under intervjun inte bara hör svaret på 

frågorna men även kan ta ställning till respondentens hela kroppsspråk 

(Björkman et al 2003). Den största nackdelen med intervjuer är att dessa kräver 

resurser i form av tid och ekonomi.  

Intervjuform som valts för arbetet är ostrukturerade djupintervjuer. Intervju har 

genomförts i grupp. Detta intervjusätt har valts för att nå högsta möjliga 

identifiering och utvärdering av företagets risker. Att använda sig av en 

expertgrupp för att identifiera en anläggnings risker är en väl beprövad och 

effektiv metod (Davidsson 2003).”Att aktivt tillvarata egna och andras 
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erfarenheter från inträffade olyckor och tillbud är en av de viktigaste delarna i 

ett framgångsrikt riskhanteringsprogram” (Davidsson 2003 s 69). 

För att ytterligare tillvarata GEAB:s erfarenheter har deras eget 

avvikelsehanteringssystem, miljöregister m fl interna dokument haft ett 

vägledande syfte. Dokumenten räknas som sekundärdata.   

Att använda observationer för att få fram material till studier är ett annat sätt att 

få fram primärdata. Att utföra observationer är ofta tidskrävande men ger en mer 

objektiv information (Björklund et al 2003). Observationer kan göras på många 

olika sätt, anmälda eller oanmälda besök, även observationer i smyg kan 

förekomma. Syftet med att utföra observationer i arbetet har varit flera. Dels, 

anser jag, att det ger en större förståelse för företagets arbete och bransch, 

därmed säkerställer man att risker som tas upp är av relevans och vikt. Dels får 

man som Björklund et al (2003) beskriver, en mer objektiv syn på företagets 

verksamhet. Ett komplement till intervjuer och litteraturstudier som bör utmynna 

i högre validitet. 

 

2.3 Validitet och realibitet 

För att nå en hög validitet har studien använt sig av datametoder så som primär- 

och sekundärdata samt egna undersökningar. Detta för att först genom sekundära 

studier få en grundläggande förståelse om området som studerats samt för att 

hitta riskanalysmetoder som passar för aktuell verksamhet.  

 

3 Metoder riskanalys 
Metod är ett begrepp som innefattar många delar på hur informationen hanteras 

och analyseras exempelvis hur den samlas in, bearbetas och vilka åtgärder som 

kan tänkas bli aktuella. Det finns många olika analysmetoder, som är bättre eller 

sämre lämpade beroende på verksamhet. Med mer eller mindre modifieringar 

kan även de sämre passande metoderna uppnå syftet med analysen. 

 

3.1 Kvalitativ, Semikvantitativ & Kvantitativ 

Det finns ett stort antal riskanalysmetoder som ofta behöver kombineras med 

varandra för att nå syftet med riskanalysen. Enligt Davidsson (2003) innehåller 

alla riskanalyser kvalitativa inslag i och med att det ofta ingår en fas att 

identifiera riskkällor. För olika typer av risker har det utvecklats olika analyser 

med varierande ändamål och utformning. Övergripande kan man dela in 

riskanalyser i kvalitativ-, semikvalitativ- och kvantitativ metod. (Larsson et al 

2000). 

Kvalitativa riskanalysmetoders främsta syfte är att beskriva olika händelser eller 

skeden vid olika förutsättningar. De är bäst anpassade för verksamhetstyper av 

olika slag. Vid en kvalitativ metod bedöms riskhändelsen utifrån en rangordning 

t ex stor, större, liten och mindre. Enligt Larsson et al (2000) används kvalitativa 

riskmetoder i ett första skede vid riskanalysen för att få en grovsållning därefter 

krävs mer detaljerade analyser. Enligt Davidsson (2003)  används kvalitativa 

analyser när syftet med analysen begränsas till att identifiera riskkällor eller 
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riskfyllda situationer. Exempel på analysmetoder är FMEA (Failure mode and 

effects analysis) och preliminära analyser. 

Semi-kvantitativa metoder är mer detaljerade. De mäter konsekvenser och 

sannolikheter efter givna mått. Exakta mått behövs inte utan de används som en 

måttstock gentemot andra risker. Det innebär att man kan analysera risker mot 

varandra och på så sätt rangordna riskerna (Larsson et al 2000). 

Kvantitativa metoder byggs upp på statistik och information. Enligt Larsson et al 

(2000) är kvantitativa metoder lätta att resultattolka, dock krävs ett omfattande 

arbete. Fel i statistiken kan fortplantar sig under analysen vilket medför att 

resultatet kan vara missvisande eller felande. Exempel på analyser är 

händelseträd. 

 

3.2 Probabilistiska metoder 

Probabilistiska metoder är riskbaserade. Det innebär att metoden utgår från 

sannolikhet att en viss riskhändelse skall inträffa samt konsekvensen av det 

inträffade. På detta sätt bedömer man risknivån och eventuella åtgärder. Fördelen 

med att inta ett probabilistiskt synsätt när man genomför en riskanalys är att det 

ger goda beskrivningar av riskerna och ger därmed ett gott beslutsunderlag för 

fortsatt arbetet. Nackdelen med metoden är att det är en relativt resurskrävande 

metod. Metoden har en stor osäkerhetsfaktor, som är kopplad till 

värderingsmomenten (Davidsson 2003). 

 

3.3 Deterministiska metoder 
Deterministiska metoder är konsekvensbaserade. De utgår från ”värsta tänkbara 

scenario”, vilka olyckshändelser kan hända och vilka konsekvenser kan dessa få. 

Fördelar med deterministiska metoder är att de är relativt enkla att utför och lätta 

att kommunicera. Problemet är att stora resurser läggs på att åtgärda risker som 

sannolikt inte kommer inträffa (Davidsson 2003). 

 

4 Val av riskanalys 
Metoderna som valts för denna studie är av kvalitativ art, då det saknas relevant 

kvantitativ data för anläggningen. Ett probabilistiskt synsätt och metodval 

används, tack vare att den ger ett gott underlag för företaget att arbeta vidare på, 

systematiskt och fortlöpande. 

Nedan ges en kort beskrivning av valda riskanalysmetoder. Riskanalysen börjar 

med en grovanalys som resulterar i en riskmatris. Därefter görs detaljerade 

analyser på de riskhändelser som är av sådan art att det anses av stor vikt att 

åtgärda.  

 

4.1 Grovanalys 
Grovanalys eller preliminär riskanalys som den kallas är en kvalitativ och 

översiktlig analys som görs av hela verksamheten eller de delar som skall 

analyseras. Analysen bör utföras tidigt i processen. Den preliminära riskanalysen 
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är en grov uppskattning av riskhändelser och dess sannolikhet att inträffa samt 

dess konsekvenser, i det här fallet för yttre miljö (Larsson et al 2000). 

 

4.2 Riskmatris 
I och med att studien har valt att anta ett probabilistiskt synsätt kommer 

presentationen vara riskorienterad i form av en riskmatris. Riskorienterad 

resultatpresentation används för att få den bakomliggande analysens resultat mer 

informativt och synliggjort. Risker med verksamheten identifieras, sannolikhet- 

och konsekvensbedömning genomförs. Resultatet av det presenteras i 

riksmatrisen och bildar då ett mått på den aktuella riskhändelsen (Davidsson 

2003).  

Riskmatrisen är uppbyggd genom att den bakomliggande analysens 

riskhändelsers sannolikheter och konsekvenser rangordnas. De risker som har en 

stor sannolikhet att inträffa samt innebär stora konsekvenser för miljö och hälsa 

hamnar i matrisens högra del. Samtidigt som riskerna med låg sannolikhet att 

inträffa och med små konsekvenser hamnar i matrisens vänstra hörn. Därefter 

görs en prioriterad åtgärdslista (Davidsson 2003). 

 

     Figur 1. Riskmatris som kommer användas som presentation i riskanalysen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.3 Felträdsanalys (FTA) 

Felträdsanalysen utgår från en olycka eller allvarlig incident och följer den bakåt 

för att hitta orsaker och händelser som leder fram till olyckan, en så kallad ”top-

down”-metod. Resultatet redovisas i ett träddiagram där ”grenarna” utgör de 

olika händelserna (Davidsson 2003). 

 

4.4 Händelseträdsanalys (ETA) 
Händelseträdsanalys är en så kallad kvalitativ ”bottom-up”-metod. Det innebär 

att man utgår från den oönskade händelsen och följer sedan i detalj förloppet 

framåt för att synliggöra konsekvenser av händelsen. Resultatet av den här 

analysen redovisas som felträdsanalysen i ett träddiagram men här utgår man 

från den oönskade händelsen och ”grenarna” utgör konsekvenserna som lett fram 

till händelsen (Davidsson 2003). 

 

Konsekvens    

          

Sannolikhet

Ingen sanering 

Liten sanering     

 1

Enkel sanering 

Liten sanering    

2

Enkel sanering 

Stor utbredning  

  3

Svår sanering 

Liten 

utbredning        

4

Svår sanering 

Stor utbredning  

   5

>1ggr / år           

5

1 ggr/1-10 år      

4

1 ggr/ 10-100 år 

3

1 ggr/100-1000 

år                       

2

<1 ggr/ 1000 år  

1
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5 Teoretisk bakgrund 
5.1 Tvingande verktyg 

Det finns en omfattande lagstiftning som ställer krav på företag att identifiera 

riskerna med sin verksamhet.  

 

Miljöbalken (1998:808) 

Syftet med miljöbalken är att främja hållbar utveckling som skall ge nuvarande 

och kommande generationer en möjlighet att leva i en god och hälsosam miljö. 

Alla åtgärder och verksamheter som kan innebära påverkan inom de intressen 

som miljöbalken avser att skydda berörs.  

För att nå miljöbalkens övergripande syfte har fem grundstenar tagits fram: 

• ”människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 

olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 

annan påverkan,  

• värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  

• den biologiska mångfalden bevaras,  

• mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 

ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 

långsiktigt god hushållning tryggas, och  

• återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 

med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 

uppnås.” (Länsstyrelsen Blekinge 2010). 

Verksamheten skall ha tillräcklig kunskap vad gäller dess påverkan på 

människors hälsa och miljö. Det är en följd av Hänsynsreglerna, 2 kap 

miljöbalken. Hänsynsreglerna bygger på att verksamheten skall vidta de 

försiktighetsmått som är nödvändiga, kunskap om verksamhetens påverkan på 

miljö och människa, hushålla med resurser och energi, använda sig av 

produktvalsprincipen (att byta ut sådana miljöfarliga ämnen/produkter mot 

mindre miljöfarliga produkter) och använda sig av bästa möjliga teknik. 

Verksamheten måste dessutom kunna visa att den lever upp till krav ställda av 

miljöbalken och dess förordningar (så kallad omvänd bevisbörda). 

En verksamhet eller en åtgärd som kan medföra olägenheter för människa och 

miljö skall enligt miljöbalken (1998:808 26 kap §19) ”fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga sådana verkningar” 

(Miljöbalken 2010). Syftet med miljöbalkens regelverk är att skapa goda 

förutsättningar för nuvarande och kommande samhälle. Att bedriva egenkontroll 

kan ses som ett redskap för att nå dit (Naturvårdsverket 2001:3). 

 

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 

Om verksamheten eller åtgärden är anmälnings- eller tillståndpliktig enligt kap 9 

eller kap 11-14 miljöbalken skall verksamheten följa lagkraven i förordningen 

(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, hänvisas till FVE 

fortsättningsvis. De krav som ställs av FVE är att: 
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• Verksamheten skall ha en dokumenterad och fastställd 

ansvarsfördelning i de frågor som gäller för verksamheten:  

• Det skall finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning m 

m för verksamhetens drift. Detta skall dokumenteras (FVE 

1998:901 5§). 

• Verksamheten skall fortlöpande och systematiskt undersöka och 

bedöma riskerna med verksamheten. Detta skall dokumenteras 

(FVE 1998:901 6§). 

• Om det i driften uppstår en olycka som kan medföra olägenhet för 

människa och miljö måste tillsynsmyndighet omgående underrättas 

(FVE 1998:901 6§). 

• Det skall finnas en kemikalieförteckning i verksamheten (FVE 

1998:901 7§). 

Kravet från egenkontrollförordningen innebär att verksamhetsutövaren 

regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på hälsa och miljö. 

Egenkontrollförordningen är, enligt Naturvårdsverket (2010), ett effektivt 

hjälpmedel för att uppfylla krav ställda av miljöbalken.  

Egenkontrollarbetet är en förebyggande åtgärd för att minska miljöpåverkan från 

den egna verksamheten. Naturvårdsverkets handbok (2001:3) delar upp 

egenkontrollarbetet i fyra delmoment: planera, genomföra, följa upp och 

förbättra alltså på samma sätt som miljöledningssystemet ISO 14001 är 

uppbyggt. 

 

Övrig lagstiftning 

Det finns fler lagar som ställer krav på en verksamhets genomförande av 

riskanalyser men som p g a arbetets begränsningar inte tas upp. Nedan följer ett 

urval med beskrivningar. 

• Arbetsmiljölagen (1977:1160) med tillhörande arbetsmiljöförordning 

(1977:1166) Lagen ställer höga krav på att riksanalysera 

arbetsmiljön. 

• Naturvårdsverkets föreskrifter (2000:15k) om genomförande av 

mätningar och provtagningar i vissa verksamheter. Gäller endast om 

verksamheten är anmälning- eller tillståndspliktig enligt 9 kap 6§ 

miljöbalken. 

Verksamhetsutövare ska provta verksamheten i syfte att: 

o Kontrollera efterlevande av villkor som är satta för verksamheten 

ex buller- och utsläppsvillkor. 

o Metoderna och redskapen för att mäta skall vara konstruerade så 

att de uppfyller sitt syfte. 

o Detta skall dokumenteras och sparas i fem år.   
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• Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Utredning om 

de risker som finns med hanteringen av produkten och vilka skador 

som kan uppkomma. 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vid verksamhet som kan 

medföra stora skador på hälsa och miljö skall verksamhetsutövaren 

analysera riskerna så att olyckor minimeras. 

 

5.2 Frivilliga verktyg 

Det finns ett antal frivilliga verktyg bl a miljöledningssystemet EMAS, 

livscykelanalys, miljömärkningar och miljöanpassad produktutveckling. På 

grund av begränsningar i arbetet beskrivs ISO 14001övergripande.  

Miljöledningssystemets främsta uppgift är att styra företagets verksamhet till att 

förebygga föroreningar och samtidigt ge ständiga förbättringar. Detta görs 

genom att företaget arbetar efter PDCA-cirkelns strategi. Plan, Do, Check och 

Act som på svenska brukar översättas till att planera, utför, följ upp och förbättra 

(Alriksson 2005). På samma sätt som FVE beskriver. Företaget måste leva upp 

till vissa krav som är specificerade i standarden, från identifiering av företagets 

miljöaspekter till högsta ledningens utvärdering av miljöledningssystemet 

(Alriksson 2005). Det finns delar i certifieringen, som kräver en form av 

riskanalys samtidigt kan andra krav i standarden ge ett bra underlag vid 

genomförandet av företagets riskanalys. 

 

Miljöpolicy 

Företaget måste ha en fastställd miljöpolicy som anger företagets övergripande 

inriktning, ambitionsnivå och principer inom miljöområdet. Det finns i 

standarden vissa krav på hur policyn skall vara utformad bl a finns krav på att 

policyn innehåller ett ”åtagande om ständiga förbättringar och förebyggande av 

föroreningar” (Alriksson 2005 s 23, SS-EN ISO 14001:2004, 4.2). Förebyggande 

av föroreningar är ett incitament för företaget att identifierar sina risker som kan 

förorsaka förorening. 

 

Miljöaspekter 

Företaget styr sitt miljöarbete till stor del med hjälp av sitt upprättade 

miljöaspektregister. Miljöaspekt innebär att företaget måste identifiera de 

verksamheter vars påverkan på den yttre miljön är negativ, i undantagsfall kan 

dessa vara positiva men det är sällsynt. Miljöaspekterna värderas och prioriteras 

så att endast de ”betydande miljöaspekterna” blir föremål för företagets 

förbättringsarbete. Att de betydande miljöaspekterna gallras ut är en konsekvens 

av att man inte kan arbeta med ett allt för stort antal aspekter på samma gång 

(Alriksson 2005, Prevent 2007). Att identifiera företagets miljöaspekter och 

värdera dessa kan liknas vid riskanalysarbete. En verksamhets 

miljöaspektregister kan vara ett bra hjälpmedel vid en miljöriskanalys. 
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Lagar och andra krav 

Företaget måste upprätta rutiner som identifierar lagkrav som ställs på företagets 

verksamheter (Alriksson 2005). Det kan ses som ett hjälpmedel som medför att 

verksamheten blir medveten om kraven gällande riskbedömning av 

verksamheten utifrån förordningen (1998:901) om verksamheters egenkontroll.  

 

Beredskap och agerande vid nödlägen 

Denna del handlar om hur företaget styr och förebygger miljöolyckor och 

nödsituationer ex risk för bränder, risk för explosioner eller okontrollerade 

utsläpp av farliga ämnen till yttre miljö. Enligt Alriksson (2005) bör en 

riskanalys ligga till grund för hur beredskapsplanen utarbetas. Dessutom bör 

regelbundna kontroller av verksamheten genomföras ca en gång per år. Vid de 

regelbundna inventeringarna av företagets risker bör tidigare dokument av 

riskinventeringar ligga som grund och vara ett hjälpmedel för att identifiera 

sådana risker som inte fanns kännedom om förra gången (Alriksson 2005). Kan 

liknas vid en miljöriskanalys. 

 

Övervakning och mätning 

Företaget ”skall ... regelbundet övervaka och mäta sådant i verksamheten som 

kan ha betydande miljöpåverkan” (Alriksson 2005 s 52, SS-EN ISO 14001:2004, 

4.5.1) Det innebär att företaget skall mäta vissa miljönyckeltal för att mäta 

miljöpåverkan exempelvis utsläpp till luft av Nox/producerad KWh (Alriksson 

2005). Enligt min åsikt är denna del möjligtvis mer tillämpningsbar efter att 

företaget genomfört riskanalysen och tagit fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen 

kan komma att innebär att vissa miljönyckeltal skall mätas för att säkerställa att 

verksamheten minskar riskerna på den yttre miljön. Företagets arbete med att 

övervaka och mäta bör samtidigt vara ett hjälpmedel till att utföra 

miljöriskanalysen. 

 

Avvikelser, korrigeringar och förebyggande åtgärder 

Företaget skall rapportera avvikelser samt korrigera och genomföra 

förebyggande åtgärder. Att avvikelser uppkommer i en verksamhet är en ” regel 

utan undantag”, dessa kan uppkomma på grund av den människliga faktorn, 

tekniken eller organisationen (Grimvall et al 2003). Ett 

avvikelsehanteringssystem inom företaget utgör ett bra underlag till utförandet 

av miljöriskanalys.  

 

5.3 Riskanalys 

Att utföra grundliga haverianalyser efter att en olycka skett i verksamheten är av 

viktigt. Ännu mer viktigt borde vara att genomföra riskanalyser innan haveri sker 

och därmed kunna påverka antalet och omfattningen av inträffade olyckor i 

verksamheten, ett så kallad pro-aktiv förhållningsätt.  

Det finns kritiska synpunkter som hävdar att riskbedömningar endast är ett sätt 

att undvika verksamhetens problem. Dessutom anses de vara svårbegripliga 

vilket tenderar att det endast blir ett område för ”experter” och innebär därmed 

ett hot mot demokratiska processer. Istället för riskanalyser har kritikerna 

framhållit ett arbetssätt där verksamheterna utvärderar alternativen och strikt 
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tillämpar försiktighetsprincipen (Öberg 2009). Öberg (2009) ifrågasätter 

kritikernas ställningstagande mot att mer kunskap skulle leda till ett hot mot 

demokratin, det borde vara tvärtom. Samtidigt är det av största vikt att 

riskbedömningar dokumenteras och är öppna för att motverka tendenser som 

kritikerna framför. 

Enligt Grimvall et al (2003) är just kontinuerlig dokumentation en viktig del i 

genomförandet av riskanalysen. Dokumentation har flera syften dels för att på ett 

bra sätt presentera analysens resultat. Dokumentationen utgör också ett bra 

underlag för att informera och kommunicera riskerna intern och externt. 

Dokumentationen visar också på hur väl genomförd en analys är och på så sätt 

trovärdigheten i resultaten.   

Fantasi och expertkunskaper är förutsättningar för att genomföra en tillräckligt 

noggrann analys, även det faktum att analysen är väl förankrad i företagets 

ledning är av avgörande vikt. 

 

5.4 Genomförande av kvalitativ riskanalys 

Att tydligt definiera syfte och mål med riskanalysen är av stor vikt. Det för att 

arbetet skall kunna utvärderas och framförallt effektiviseras.   

Beskrivning av verksamheten så som produktion, processer och säkerhetssystem 

bör ligga till grund. Information om verksamhetens omgivning bör dokumenteras 

ex framtida planer, vattenskyddsområde, geologiska förutsättningar, 

naturintressen och kringliggande verksamheter. 

Det är av stor hjälp att utnyttja verksamhetens tidigare erfarenheter och statistik 

som underlag. Exempelvis tidigare genomförda analyser, miljöaspekt register, 

tidigare inträffade olyckor eller tillbud, avvikelsehanteringssystem och 

beredskapsplans underlag. Davidsson (2003) poängterar att det är de ”små 

olyckorna” och tillbuden som är den främsta informationskällan, men det innebär 

att alla dessa skall hanteras och rapporteras. De medarbetare som skall delta i 

riskanalysens genomförande bör besitta nödvändig kompetens inom området 

som skall analyseras. 

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att utnyttja verksamhetens egen 

kompetens och dokumentation (Davidsson 2003). 

 

Riskidentifiering 

Det första steget är att identifiera eventuella risker och olyckshändelser i 

verksamheten. Genom att systematiskt gå igenom alla processer och hela 

anläggningen identifieras riskerna.  

Det är viktigt att tänka både stort och smått även om riskerna är av mindre 

betydelse och att sannolikheten att de inträffar är liten. Samtidigt som det är av 

vikt att utreda vilken detaljnivå identifieringen skall grunda sig på. Om 

detaljnivån ligger för lågt innebär det att många olyckshändelser inte kommer att 

identifieras, lägger man detaljnivån för högt kan analysen drunkna i detaljer, 

analysgruppen tröttas ut och det ger inte en reell bild av verksamhetens risker.  

Några faktorer som skall tas hänsyn till vid identifieringen är: 

• Förhållande under normal drift och under onormala förhållanden ex 

vid service och underhåll. 
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• Vilka tekniska fel kan uppkomma genom ex korrosion, kraftiga 

vibrationer eller annan extern påverkan. 

• Driftfel uppkomna genom mänskliga brister som kan handla om 

dåligt formulerade eller avsaknad av driftrutiner och dåliga rutiner 

när det gäller nyanställningar m m. (Davidsson 2003) 

Sannolikhetsbedömning 

När riskidentifieringen har gjorts utförs en sannolikhetsbedömning. Detta för att 

uppskatta sannolikheten att risken skall inträffa.  

Vissa risker är så pass komplexa att det kan krävas ytterligare analyser eller att 

förloppet på andra sätt bryts ner vidare. Ofta kan en kunnig på området värdera 

riskens sannolikhet att inträffa. Det kan också finnas underlag som talar om hur 

frekvent risken tenderar att inträffa. Underlag kan vara i form av 

avvikelsehanteringssystem eller olycksstatistik. Enligt Davidsson (2003) är det 

lika viktig oberoende av analysmetod att känna till orsakssammanhang till den 

troliga risken. Detta för att få så hög säkerhet i sannolikhetsbedömningen som 

möjligt. 

 

Konsekvensbedömning 

När sannolikhetsbedömningen är gjord krävs en konsekvensbedömning av risken 

utifrån hälsa- och miljöperspektiv. Vid kvalitativa metoder görs ofta 

uppskattningar. För mer allvarliga konsekvenser behövs en mer detaljerad analys 

precis som i fallet med sannolikhetsbedömning. 

Faktorer som kan beaktas vid konsekvensbedömningen: 

• Ämnets sammansättning, farosymboler och genomgång av 

skyddsdatablad. 

• Vilka koncentrationer når omgivningen? 

• Utsläppsflöden, med vilken hastighet kan ämnet nå omgivningen och 

vilken total mängd kan släppas ut?   

• Miljökonsekvenser för omgivande miljö. Hänsyn måste tas till 

verksamhetens närområden och dess olika sårbarhet - närhet till berg, 

vattenskyddsområde, närhet till områden med riksintressen ex Natura 

2000-områden och bebyggelse. Kommer utsläppen att generera 

långvariga eller kortvariga påverkningar, vilken återhämtningstakt är 

möjlig för miljön. Hänsyn måste tas till saneringsmöjligheter i 

området (Davidsson 2003). 

• Resultatpresentation kan ske på olika sätt. I den här rapporten 

används resultatpresentation i form av riskmatris. På detta sätt är 

riskanalysens resultat lättöverskådligt.  

Att identifiera risker och därefter bedöma hur sannolikt det är att dessa inträffar 

och till sist bedöma vilka konsekvenser det medför på omgivande miljö innebär 

en mängd av osäkra faktorer. Osäkerhet finns i alla modeller. Det krävs att 

beakta när resultatet presenteras (Davidsson 2003). 
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5.5 Risker vid förbränningsanläggningar 
Det finns ett antal större riskområden som kan identifieras i en 

förbränningsverksamhet. Riskerna kan finnas vid den normala driften men 

kanske framförallt när onormala förhållanden inträffar exempelvis vid haverier, 

hög arbetsbelastning, service och underhåll. Driftstörningar eller haverier av 

vissa delar av förbränningsprocessen kan ge upphov till tillfälligt ökade utsläpp, 

igensättning av svavelreningsutrustning, slangfilter-brott eller stopp i utmatning 

från stoftavskiljare m m. Ett tillfälligt ökat utsläpp av NOx eller SOx bör inte ses 

som en akut miljö- eller hälsorisk. Dock bör det beaktas huruvida ett långvarigt 

ökat utsläpp påverkar miljön (Naturvårdsverket 2005).  

Hantering av oljeprodukter medför ofta risker. De kan medföra läckage till 

omgivningen, brand/explosionsrisk, transporter av bränsle, lastning och lossning 

m m. Även utsläpp av kemikalier kan utgöra risker, speciellt om det används 

stora kvantiteter och rutiner runt hantering och förvaring är bristande 

(Naturvårdsverket 2005). 

 

6 Resultat 
I kapitlet redogörs för verksamhetens områdesbeskrivning samt utförd 

grovanalys med kompletterande felträds- och händelseträdsanalyser. 

 

6.1 Naturområdesbeskrivning 

HVC1 verksamhet bedrivs i Visbys närområden. I närheten av anläggningen 

finns koloniområde, återvinningsstation, bostäder och anläggningen ligger inom 

vattenskyddsområde. Vilket innebär att försiktighetsmått måste vara av högsta 

prioritet. 

Enligt jordartskartan är markslaget av morän eller moränlera. Morän 

kännetecknas av lerpartiklar från < 0,002mm till block på < 20 cm. Enligt 

sårbarhetskarta klassas marken där verksamheten är belägen på i klass 4. Vilket 

innebär att det från berggrunden finns mer än 1 meters jordlager med liten 

genomsläpplighet samt ett jordtäcke bestående av sand eller grus vilket har en 

stor genomsläpplighet. Närmaste riksintresse, i form av kulturminnevård, ligger 

ca 2 km från anläggningen. 

 

6.2 Riskanalys på HVC 1 
Under det här avsnittet beskrivs tillvägagångssätt och resultat av genomförd 

riskanalys på anläggningen HVC 1. Nedan redogörs för underlag i form av 

interna dokument som används för att upprätta en så kallad checklista som varit 

vägledande vid grovanalysgenomförandet. Efter observationer har ett antal 

riskområden identifierats som tagits upp i checklistan. 

Därefter följer resultatet av utförd grovanalys samt en beskrivning av vissa risker 

för att få en bättre förståelse för riskhändelserna samt värdering av dessa. Efter 

grovanalys presenteras resultatet i en riskmatris, där de riskerna inom det röda 

området kommer att analyseras vidare i händelseträdsanalys och felträdsanalys. 

Sist ges exempel på osäkerhetsfaktorer. 
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Dokument som underlag 

Interna dokument har tillhandahållits av miljösamordnare samt drifttekniker på 

anläggningen. En del av dokumenten har använts som underlag till grovanalysen 

andra har varit mer av informativ art.  

• Miljöaspektregister. En vägledning om vart de betydande 

miljöaspekterna finns i verksamheten. 

• Beredskap och nödlägesrutin samt dess underlag för framtagning av 

rutinen. Inget underlag om framtagning av rutinen har funnits 

tillgängligt. Rutinen ger vägledning om risker i verksamheten. 

• Miljörapporten för 2009.  

Observationer  

Efter observationer och genomgång av interna dokument på anläggningen HVC 

1 har ett antal riskområden identifierats och används som en checklista vid 

genomförande av grovanalysen. Figur 2 visar riskområdena för de identifierade 

risker, samt reflektioner om dess miljöpåverkan. I kolumnen resultat kan utläsas 

om riskområdet tas upp i grovanalysen eller om den inte ansågs utgöra någon 

risk vid grovanalysen. 

.  

Figur 2. Checklista som sammanställts av observationer samt genomgång av 

interna dokument. Används i grovanalysen. 

 

Riskområden genom 

observationer 

Reflektioner Resultat 

Cistern 800 m³  Invallade, undertak om inte- 

pumpas regnvatten/snö ur 

invallningen regelbundet, 

korrosionsskydd. Förvaras i 

dagsläget biobränsle. 

Grovanalys 

Ljusbåge ställverk  

 

Finns påföljder som explosion, eld, 

rökutveckling, utsläpp till 

mark/luft/vatten.  

Värderas inte i 

dagsläget  

Transporter 

bränsleprodukter 

Utsläpp mark/vatten. Risk ”ägs” av 

entreprenör. 

Värderas inte i 

dagsläget 

Inhyrt utrymme i 

cistern på 7 000 m³  

Invallad, asfelterad plan, bio 

bränsle/fossilt bränsle 

Grovanalys 

Spill vid påfyllnad av 

bränsle, speciellt 800 

m³ cisternerna där 

påfyllnad sker på bar 

mark. 

Eventuellt utsläpp till mark/vatten Grovanalys 

Körbar cistern 3 m3   Se ovan Grovanalys 

Rörledningar från 

cisternerna 

Läckage på rörledning till 

mark/dagvattenbrunn 

Värderas inte i 

dagsläget  
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Nedgrävda 

rörledningar 

Läckage utsläpp till mark.  Värderas inte i 

dagsläget  

Pump rum m avlopp 

utan oljeavskiljare 

Utsläpp direkt till reningsverk  Värderas inte i 

dagsläget  

Pannan (bränsle bio 

olja resp. tjockolja) 

Brister i reningsutrustning - höga 

utsläppsvärden till luft 

Grovanalys 

Kemikalier Brister i hantering, lagring osv Grovanalys 

Aska genererade från 

pannan (bränsle bio 

olja resp. tjockolja) 

Läckage/deponi Värderas inte i 

dagsläget 

Förbränning Förhöjda utsläpp Grovanalys 

Läckage av stora 

mängder 

fjärrvärmevatten i 

näten 

Läckage mark/vatten Värderas inte i 

dagsläget 

Larm i oljeavskiljarna Utsläpp till vatten – reningsverk. Grovanalys 

 

 

6.3 Grovanalys 
Grovanalys utfördes på anläggningen tillsammans med två av verksamhetens 

drifttekniker. Grovanalysen gjordes på HVC1. Sammanställdes senare av 

författare, som också gjorde vissa värderingar av identifierade riskhändelser. 

Resultatet visas i figur 3, nedan. 

 

Riskhändelse nr 1 och 2 

Riskhändelse 1 och 2 baserar på anläggningens två cisterner á 800 m³. För 

närvarande används en av cisternerna för att lagra bio olja, riskhändelse nr 1. 

Cisternerna är invallade, på invallningen finns det luckor som skall hållas 

stängda. Cisternerna är belägna på grus- och gräs plan. 

Miljöpåverkan från en bio olja som stelnar i rumstemperatur anses vara av lokal 

art. Det framkom att bränslet kan variera från biobränsle till fossilt. Detta medför 

att konsekvensen vid ett eventuellt utsläpp av fossilt bränsle är betydligt mer 

omfattande (nr 2). Beroende på oljans viskositet blir spridningen varierande. En 

tjockolja kan om möjligt grävas bort medan en eldningsolja 1 (kallad villaolja) 

snabbt kan transporteras till grundvatten och medföra en omfattande 

miljöpåverkan och sanering. Regelbundna rutiner för kontroll av cistern utförs av 

driftpersonal samt av externa kontrollanter. 

Haveri p g a enstaka eller en serie av händelse, kan innebära t ex haveri av 

cistern, invallning som ej pumpas ur regelbundet, luckor till invallning ej stängda 

ordentligt eller sabotage m fl händelser.  
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RISKHANTERING 

     

RISKBEDÖMNING RISKIDENTIFIERING 

Nr Riskhändelse Orsak Miljöpåverkan Sanno

likhet 

Konse

kvens 

Risk-tal Åtgärd Ansv

arig 

Övrigt 

1 Utsläpp av bio 

olja. Två cisterner 

á 800 kubik. 

Haveri p g a 

enstaka 

händelser eller 

en serie av 

händelser 

Påverkan 

mark. Utsläpp 

av bio olja – 

främst inom 

närliggande 

område. 

2 3 6   Oljan stelnar vid 

ca +30 grader C. 

2 Utsläpp av fossilt 

bränsle. Två 

cisterner á 800 

kubik. 

Haveri p g a 

enstaka 

händelser eller 

en serie av 

händelser 

Påverkan 

mark och 

vatten. 

Beroende på 

oljans 

viskositet. 

2 5 10 Kan leda 

till 

omfattande 

sanering. 

 Tjockoljan stelnar 

vi 

rumstemperatur. 

3 Utsläpp av bio 

olja. Inhyrd 

kapacitet i cistern 

om 7 000 kubik. 

Haveri p g a 

enstaka 

händelser eller 

en serie av 

händelser 

Påverkan 

mark. Utsläpp 

till asfalterad 

plan, läckage 

till 

dagvattenbrun

n. 

2 3 6   Oljan stelnar vid 

+ 30 grader C. 

 

 

 

4 Utsläpp av fossilt 

bränsle. Inhyrd 

kapacitet i cistern 

om 7 000 kubik. 

Haveri p g a 

enstaka 

händelser eller 

en serie av 

händelser 

Påverkan 

mark och 

vatten. 

Utsläpp av 

fossilolja på 

asfalterad 

plan, utsläpp 

till dagvatten 

brunn till 

reningsverk. 

2 5 10 Omfattand

e sanering 

  

5 Läckage av diesel 

från flyttbar 

cistern (3 m3) 

Transport, 

påkörning 

Påverkan 

mark och 

vatten 

2 4 8 Flytta 

cistern till 

plats med 

tätt 

underlag, 

rutiner vid 

transport 

  

6 Läckage vid 

påfyllning av 

cisterner om 800 

kubik. 

Läckage av 

fossilt bränsle 

på 

grus/gräsplan 

Påverkan 

mark/vatten. 

Snabb 

transport till 

grundvatten. 

3 3 9    

7 Läckage vid 

påfyllning av 

cisterner om 800 

kubik. 

Läckage av 

biobränsle på 

grus/gräs plan. 

Lokal 

påverkan. 

3 2 6    

8 Brister i kontroll 

eller hantering av 

dagoljetank, 10 

kubik  

Läckage av 

bio bränsle. 

Påverkan 

vatten – 

dagvattenbrun

n. 

2 2 4   Oljan stelnar vid 

ca +30 grader C. 

9 Brister i kontroll 

eller hantering av 

dagoljetank, 10 

kubik 

Läckage av 

fossilt bränsle. 

Påverkan 

dagvatten. 

2 3 6    

10 Ej fungerande 

larm på 

oljeavskiljare. 

Läckage av 

olja 

Betydande 

påverkan 

dagvatten. 

2 5 10    

11 Tillfälligt 

förhöjda utsläpp 

Vid stopp och 

igångsättning 

av pannan. 

Till luft. 5 1 5    
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Riskhändelse nr 3 och 4 

Riskhändelse nr 3 och 4 grundar sig på den inhyrda cisternkapacitet (7000 m³) 

som anläggningen använder sig av. För närvarande lagras bio olja i cisternen 

men det komma att ändras till ett fossilt bränsle vilket ger helt andra 

konsekvenser och påverkningar på miljön. Cisternen är invallad och placerad på 

asfalt. I när anslutning, vid pumpstation, finns en nedgrävd brunn för eventuella 

spill. Brunnen är kopplad till oljeavskiljare med larm, likaså är 

dagvattenbrunnarna som leder till reningsverket i Visby. Det utförs regelbundna 

kontroller utav driftpersonal samt externa kontrollanter. 

Vid grovanalysen framkom att det vid ett tillfälle p g a en serie händelser släppts 

ut stora mängder fossilt bränslet till reningsverket. Vilket resulterat i stora 

påverkningar på miljö vilket medförde ekonomiska förluster för företaget. 

 

Riskhändelse nr 6 och 7 

Dessa händelser analyserar risker vid påfyllning av de två cisternerna á 800 m³. 

Påfyllnad utförs på grus/gräsunderlag vilket medför att eventuella spill sker 

beroende på bränsle kan få varierande påverkan på miljön.  

 

Riskhändelse nr 8 och 9 

Risker vid hantering av dagoljetank. Eventuella spill eller utsläpp är förknippat 

med bränslet som lagras som ovan (riskhändelse nr 6 och 7). 

 

Riskhändelse nr 10 

Oljeavskiljarna och dess larm kontrolleras regelbundet av driftpersonal på 

anläggningen. Tillfällen finns då larmet inte varit i funktion vilket kan medföra 

risker för miljöpåverkan. Även denna riskhändelse är starkt påverkad av vilka 

bränslen man använder och som eventuellt kan uppkomma i oljeavskiljaren. 

 

Riskhändelse nr 12 

Avsaknad av kemikaliförteckning kan utgöra en risk. Främst p g a att det saknas 

kunskap om de kemikalier som hanteras i verksamheten. Vilka konsekvenser det 

medför på miljön är svårt att värdera. Risken kan medföra små men även stora 

konsekvenser på miljön. Vid grovanalysen ansågs riskhändelsen utgöra en stor 

osäkerhetsfaktor i verksamheten. 

 

 

6.4 Riskmatris 

Resultatet från grovanalysen presenteras nedan i en riskmatrismodell. Riskerna 

inom det gröna området behöver inga åtgärder. För risker inom det gula området 

behöver åtgärder fastställas och risker i det röda området kräver direkta åtgärder. 

12 Ouppdaterad 

kemikalieförteckn

ing. 

Avsaknad av 

kemikalieförte

ckning 

Osäkerhetsfakt

orer, 

miljöpåverkan 

ej bedömd. 

5 3 15 Upprätta 

en 

kemikalief

örteckning. 
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Rödriskhändelserna analyseras vidare genom felträdaanalys och 

händelseträdsanalys. 

 

Figur 4, Riskmatris. Förklaring 11:5 – 11 står för identifierad risk i utförd 

grovanalys 5 står för antal riskpoäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Felträdsanalys 

 

Eftersom risk nr 2 och 4 är rödfärgade, enligt riskmatrisen, analyseras dessa 

vidare. Redan genom grovanalysen har konsekvenser av ev riskhändelser 

analyserat. Därav görs nedan en felträdsanalys som skall synliggöra faktorerna 

bakom riskhändelserna. Felträdsanalys nedan är gjord för båda risk nr 2 och 4, då 

är av samma art.  

Enligt felträdsanalysen kan ett haveri/utsläpp från cistern härledas från 

organisatoriska källor, dessa är naturligtvis svåra att sätta fingret på och därmed 

åtgärda. Det kräver fler analyser. Vid grovanalysen framkom det att rutiner för 

kontroll/besiktning av cisternerna är omfattande och regelbundna, det området 

borde inte prioriteras för åtgärd. Snarare bör prioritet läggas på att bevaka 

området tider då inte personal finns på plats, speciellt då en tidigare incident kan 

härledas från ett troligt sabotage. Påverkan på hälsa och miljö står i stark relation 

med bränslet som lagras och mängden. 
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Figur 5, Felträdsanalys av riskhändelse nr 2 och 4 
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6.5 Händelseträdsanalys 

Riskhändelse nr 12 har fått en hög riskvärdering mest p g a dess inneboende 

osäkerhetsfaktor. För att synliggöra riskhändelsens konsekvenser har författaren valt att 

gå vidare med en händelseträdanalys. Analysen är uppbyggd på några frågor som man 

antingen svarar ja eller nej på. Beroende på svar följer man trädets grenar till, antingen 

riskreducering är gjord så långt som är möjligt eller utsläpp av okänt förlopp och 

påverkan. 

Avsaknad av kemikalieförteckning och tillhörande kemikaliehanterings arbete i 

verksamheten innebär en stor osäkerhetsfaktor, vilket är skälet till 

händelseträdsanalysen. Det behöver inte innebära att det genererar några utsläpp, men 

samtidigt kan det ge utsläpp av okänt förlopp och okänd påverkan på miljön. Risken 

åtgärdas genom att organisationen avsätter de resurser som krävs för att upprätta 

kemikalieförteckning och därmed komma igång med företagets kemikaliearbete.  

 

Figur 6 Händelseträdsanalys av riskhändelse nr 12 

 

 
  

6.6 Osäkerhetsfaktorer 

Som beskrivits i teorikapitlet innebär riskanalyser en mängd olika osäkerhetsfaktorer, 

och kanske framförallt vid kvalitativa analyser. På grund av att man inte kan stödja sig 

på data utan är lämnad till att identifiera och värdera riskerna utifrån kompetens och 

erfarenhet. Några osäkerhetsfaktorer som framkommit under miljöriskanalysens gång 

är: 

Avsaknad av dokument som kan ha varit vägledande i riskidentifierandet ex uppgifter 

från avvikelsehanteringssystem. Avvikelsehanteringssystemet skull kunna ge 

indikationer på vilka risker som finns med verksamheten. Tyvärr används inte systemet 
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fullt ut av medarbetarna på GEAB. Även underlaget till rutinen för ”Nödlägesberedskap 

vid olycka” skulle kunnat varit av mer vägledande hjälp i riskidentifikationen på 

anläggningen HVC 1. Med underlag menas den bakomliggande informationen som lett 

fram till att riskområden i verksamheten tagits upp i rutinen. 

Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad har inte funnits tillgänglig. Det är ett arbete 

som pågår i verksamheten.  

Avsaknad av erfarenhet har inneburit en osäkerhetsfaktor. Författaren har knappa 

erfarenheter inom området riskanalys vilket med all sannolikhet har lett till 

felvärderingar av riskhändelser. Författare saknar dessutom tillräcklig kunskap om 

verksamhetens organisation. Utförande av grovanalysen tillsammans med drifttekniker 

var tidsbegränsad. Det faktum tillsammans med ytliga kunskapen om verksamheten som 

författar har bedöms som en stor osäkerhetsfaktor.  

 

7 Diskussion 
Den främsta orsaken till att man behöver arbeta och synliggöra riskerna med 

verksamheten är att reducera riskerna för miljöolyckor som inte bara påverkar våra 

gemensamma resurser ex grundvatten utan även riskerar människors hälsa.    

En verksamhet oberoende av omfattning måste analyser sina risker enligt miljöbalken. 

Om verksamheten är anmälning eller tillståndspliktig (A, B eller C – verksamhet) krävs 

det en mer omfattande riskhantering av verksamheten, detta gäller för GEAB. Enligt 

förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll måste verksamheten analysera sina 

risker strategiskt och fortlöpande.  

När företaget har ett fortlöpande och systematiskt riskarbete, lever de upp till en stor del 

av lagstiftningen som är meddelad av miljöbalken. Dessutom lever de upp till kraven 

ställda genom miljöledningssystemet, i det här fallet ISO 14001. Exempel på detta är bl 

a kraven på övervakning och mätning, rutiner för nödlägesberedskap och 

miljöaspektregister.  Dessutom framarbetas verksamhetens miljöaspekter genom 

riksanalyserna. Om man nu vänder på tanken, innebär ett väl fungerande och 

implementerat miljöledningsarbetet i företaget fördelar i utförandet av verksamhetens 

riskanalyser. Miljöledningssystemet ger bra underlag som kan utnyttjas vid 

riskidentifiering och värdering av risker ex miljöaspektregister och 

avvikelsehanteringssystem.  

Genom att integrera egenkontrollarbetet i det befintliga miljöledningssystemet, som är 

uppbyggt på precis samma sätt, har företaget enligt mitt tycke gjort betydande 

samordningsvinster. För att förtydliga är både egenkontrollarbete genom lagstiftning 

och miljöledningssystemets arbete upplagt enligt Planera – Utföra – Följa upp – 

Förbättra strategin. Det innebär att företaget slipper arbeta med flera parallella system.  

Andra samordningsvinster som går att utnyttja i verksamheten är att integrera miljö-, 

kvalité och arbetsmiljöledningssystemen. Bl a arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren 

skall bedöma verksamhetens risker, vilket i ett integrerat system gör att det endast blir 

ett riskbedömningsdokument. Att minska antalet dokument i verksamheten borde 

underlätta implementeringen i verksamheten. Dessutom anser jag att ledningssystemens 

trovärdighet förbättras i och med att dokumenten bearbetas med och uppdateras 

kontinuerligt.  

Det finns andra fördelar av ekonomisk karaktär att vinna med att aktivt jobba med 

företagets miljöfrågor. Företaget bör bli mer intressant för kunder, leverantörer och 

andra intressenter om dess miljöarbete kommuniceras externt. En tydlig ekonomisk 

fördel är att företaget minimerar sina eventuella saneringsutgifter. För att återkoppla till 

GEAB:s kärnvärden: öppenhet, ansvarstagande, effektivitet och lokalt engagemang. 
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Kan minst två av dessa kärnvärden, effektivitet och ansvarstagande, kopplas till 

samordningsvinsterna och fördelarna med att ha ett aktivt riskhanteringsarbete för 

företaget. 

Metoden som valdes för att genomföra riskanalysen var helt igenom kvalitativ och hade 

ett probabilistiska synsätt, alltså riskorienterad.  Kvalitativ analys valdes p g a att det 

inte fanns tillräckliga kvantitativa data tillgänglig. Ett probabilistiska synsätt ger en 

relativt stor osäkerhetsfaktor i och med att alla riskhändelser värderas i sannolikhet och 

konsekvenser. Dessutom kräver en riskorinterad analys relativt mycket resurser. Jag 

anser ändå att det synsättet är bättre lämpat för GEAB då de får ett bra underlag att  

fortsätta arbeta med, underlaget kan användas på resterande av GEAB:s verksamheter. 

Har man dessutom under grovanalysen rätt erfarenhet och kompetens minimeras 

osäkerhetsfaktorn. 

Vid utförande av grovanalysen skulle det ha varit önskvärt att fler med erfarenhet och 

kompetens deltog. Vilket har inneburit att osäkerhetsfaktor i värderingsprocessen inte 

minimerats fullt ut. Enligt litteraturen kan man inte nog understryka att rätt kompetens 

och erfarenhet minimerar osäkerhetsfaktorn vid värderingsprocessen. I efterhand anser 

jag att det kanske varit bättre att utgå från ett konsekvensbaserat synsätt 

(deterministiskt). Det hade resulterat i andra osäkerhetsfaktorer, som ex felprioriterade 

riskhändelser, men den är inte lika resurskrävande som riskorienterad analys. 

 

HVC 1 

Att avsaknad av kemikalieförteckning utgör så hög risk i verksamheten kan tyckas 

överarbetat. Jag anser dock att den höga osäkerhetsfaktorn påverkar riskvärderingen till 

den höga risknivån. I GEAB:s kemikaliehanteringssystem, som numer är nedlagt i 

väntan på ett annat, fanns det möjlighet att bl a skriva ut säkerhetsdatablad samt utnyttja 

Vattenfalls kunskap och information om vilka kemikalier som skulle kunna ersättas o s 

v. Om man i en verksamhet inte har tillgång till uppdaterad information om lagring och 

hantering kan man inte bedöma kemikaliernas påverkan. Dessutom kan verksamheten 

inte arbeta med utbytesprincipen. Kunskapen om kemikalierna som hanteras och lagras 

blir personbunden. Problemet uppstår troligen när nyanställda medarbetare skall påbörja 

sina arbetsuppgifter, vilka inte har samma erfarenhet och kunskap om kemikalierna och 

verksamhet. Åtgärd för att avhjälpa risken ligger på en högre organisatorisk nivå. Det 

bör nämnas i sammanhanget att avsaknad av kemikalieförteckning för en 

tillståndspliktig verksamhet kan innebära miljösanktionsavgift.  

Enligt mitt tycke saknas en betydande riskhändelse i analysen och det är transporterna 

från och till verksamheten. Speciellt då företaget bedriver verksamhet inom 

vattenskyddsområde. Vilket innebär att transporterna går genom yttre och ibland genom 

inre VSO. Under grovanalysen ansågs inte transporterna till och från anläggningen 

utgöra någon risk även då författare tagit upp den som risk i checklista och påtalade 

dess vikt. Även om det är åkeriet som är ”ägare” av risken anser jag att GEAB bör 

bedriva sin verksamhet med största försiktighetsmått och därmed synliggöra riskerna 

med farligt-gods transporter.  

Som det ser ut nu på anläggning HVC 1 används endast bio olja som bränsle men detta 

kan komma att ändra sig. Det är en prisfråga enligt miljösamordnare. Det innebär att det 

kan komma lagras stora volymer fossilt bränsle inom VSO. Även om sårbarhetskarta 

visar att marken har låg genomsläpplighet, kan ex eldningsolja 1 bränsle ge upphov till 

stora skador på mark/vatten även i mindre volymer. Företaget bör besluta om huruvida 

fossila bränslen eller andra liknande ämnen skall lagras på anläggningen då den är 

placerad inom vattenskyddsområde. Det som snarast bör utredas är också om 
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verksamheten behöver bättre bevakning, tid då inga personal finns på anläggningen. 

Detta med åtanke på tidigare incident vilken kunde härledas till ett troligt sabotage från 

utomstående. 

 

8 Slutsats 
Genom att företaget bedriver ett systematiskt och fortlöpande riskarbete lever 

verksamheten upp till de krav som ställs av lagstiftning och indirekt kraven ställda av 

miljöledningssystemets, framförallt reduceras riskerna och påverkan på miljö och hälsa 

minimeras. 

Riskarbete är en stor del av egenkontrollarbete. Egenkontrollarbete bör utföras så att 

ständiga förbättringar sker, precis som miljöledningssystemets arbetsmetod, Planera-

Utföra-Följa upp-Förbättra. Att integrerar egenkontrollarbetet i miljöledningssystemet 

känns som en given samordningsvinst. Ledningssystemets rutiner utgör ett bra underlag 

till riskanalysen samtidigt som riskanalysen ger tillbaka förbättringar till 

ledningssystemet exempelvis betydande miljöaspekter. 

Företagsekonomiska aspekter, med ett bra egenkontrollarbete minskar riskerna för 

saneringskostnader samt miljösanktionsavgifter. Dessutom arbetar verksamheten pro-

aktivt gentemot myndigheter vilket borde resultera i att inga stora ogenomtänkta 

investeringar behöver drivas igenom vid lagändringar. 

Målet har varit att ge GEAB ett verktyg för fortsatt arbete med bedömning av riskerna 

och bedömningen görs att det är uppnått. Det bör poängteras att man behöver upprätta 

åtgärdsprogram och i dessa tydligt beskriva vem som är ansvarig och när uppföljning 

skall ske. 

 

HVC 1 

Riskerna med ett haveri av cisternerna med fossil olja, när bränslebyte blir aktuellt, 

åtgärdas genom förbättrad bevakning. För att undvika utsläpp av fossilt bränsle, bör det 

utredas om det verkligen skall lagras fossila bränslen på området då verksamheten 

ligger inom vattenskyddsområde, där största försiktighetsmått bör tas.  

Kemikalieförteckning bör avsättas resurser till att utföra omgående, så verksamhetens 

kemikaliearbete kan fortlöpa. Därmed leva upp egenkontrollförordningen. 

Vid nästa systematiska genomförande av riskanalysen bör anläggningens transporter 

med farligt-gods tas med som riskhändelse. Då påverkan på yttre miljö kan komma att 

bli omfattande, beroende på vad som transporteras, men främst genom att verksamheten 

ligger inom ett sekundärt VSO och närhet till primärt VSO finns. 
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