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Sammanfattning 

I Eskilstuna kommun pågår en detaljplaneprocess som syftar till att utveckla 
fastigheten Valpen 3. Fastigheten ligger i stadsdelen Väster och i anslutning till 
Eskilstunaån. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till planläggning av 
Valpen 3 när det gäller nya bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål. 
Postens anläggning upptar idag majoriteten av fastigheten. Den befintliga bebyggelsen 
ämnas finnas kvar men få en annan användning (skola, kontor, centrumverksamhet). 

Nordväst om fastigheten ligger Gjuteribolaget och Eskilstuna kraftvärmeverk. Dessa är 
de två verksamheter som bedöms innebära den största risken för störningar i 
tillkommande bebyggelse. Avståndet från planområdet till Gjuteribolaget och 
Eskilstuna kraftvärmeverk är ca. 200 m respektive ca. 300 m. Bägge verksamheter är 
tillståndspliktiga och har tillstånd för sina verksamheter.  

De olyckstyper som har potential att medföra konsekvensavstånd för dödsfall i 
storleksordningen hundratals meter är olyckor med stora mängder massexplosiva 
ämnen, olyckor med brandfarliga gaser och olyckor med giftiga gaser. 

Baserat på de två verksamheternas slag samt deras hantering av farliga ämnen 
bedöms risken för dödsfall inom aktuellt planområde till följd av olyckor inom 
verksamheterna vara försumbar. 

Avsaknad av betydande mängder massexplosiva ämnen, brandfarliga gaser och giftiga 
gaser inom verksamheterna samt det förhållandevis långa avståndet till aktuellt 
planområde ligger till grund för denna bedömning. 

Eftersom risken för dödsfall inom aktuellt planområde till följd av olyckor inom 
verksamheterna bedöms vara försumbar så är det inte motiverat att föreslå några 
riskreducerande åtgärder för att begränsa riskerna inom planområdet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
I Eskilstuna kommun pågår en detaljplaneprocess som syftar till att utveckla 
fastigheten Valpen 3. Fastigheten ligger i stadsdelen Väster och i anslutning till 
Eskilstunaån. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till planläggning av 
Valpen 3 när det gäller nya bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål. 
Postens anläggning upptar idag majoriteten av fastigheten. Den befintliga bebyggelsen 
ämnas finnas kvar men få en annan användning (skola, kontor, centrumverksamhet). 

Nordväst om fastigheten ligger Gjuteribolaget och Eskilstuna kraftvärmeverk. Dessa är 
de två verksamheter som bedöms innebära den största risken för störningar i 
tillkommande bebyggelse. Avståndet från planområdet till Gjuteribolaget och 
Eskilstuna kraftvärmeverk är ca. 200 m respektive ca. 300 m. Bägge verksamheter är 
tillståndspliktiga och har tillstånd för sina verksamheter.  

Syftet med denna riskutredning är därmed att undersöka planområdet med avseende 
på personrisker kopplade till Gjuteribolaget och Eskilstuna kraftvärmeverk. Vid behov 
föreslås åtgärder och planbestämmelser för att reducera riskerna så att en acceptabel 
risknivå kan erhållas.  

1.2 Avgränsningar 
Riskutredningen omfattar planärendet för Valpen 3 i stadsdelen Väster i Eskilstuna. 

Riskanalysen avgränsas till att beakta oavsiktliga olyckor vid Gjuteribolaget och 
Eskilstuna kraftvärmeverk. Risker från andra riskobjekt har ej beaktats i 
riskutredningen.  

Olyckor som omfattas är sådana som medför påverkan på människor så att dessa 
förväntas omkomma. Skador som inte leder till dödsfall utreds ej. Med olyckor avses 
händelser där ingen avsikt har funnits från någon ingående aktör att åsamka skada. 
Händelseförlopp där avsikten är att medvetet skada människor, så kallade 
antagonistiska händelser, omfattas ej av föreliggande utredning. 

Avståndet från planområdet till närmaste transportled för farligt gods på såväl väg som 
järnväg är längre än 250 m. Risker från transportleder för farligt gods utreds inte efter 
önskemål från beställaren. Länsstyrelsen Södermanland kräver enbart att risker 
kopplade till transport av farligt gods beaktas i planarbetet såvida avståndet från 
planområdet till transportleder för farligt gods är kortare än 150 m [1]. 

Vidare tas ingen hänsyn till exempelvis skador på miljön, skador orsakade av långvarig 
exponering eller materiella skador inom området om inte dessa i sin tur kan innebära 
en personrisk som förväntas medföra dödsfall. 
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2 Metod  
Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Inledningsvis 
bestäms de mål och avgränsningar som gäller för den aktuella riskutredningen. 
Även principer för hur risken värderas ska fastställas. 

Därefter tar riskinventeringen vid, som syftar till att förstå vilka risker som påverkar 
riskbilden för det aktuella objektet. Aktuella olycksscenarion presenteras i en så kallad 
olyckskatalog. 

I riskanalysen analyseras sedan de identifierade olycksscenariorna avseende deras 
konsekvenser och sannolikhet. Riskanalysen kan göras kvalitativt eller kvantitativt 
beroende på omfattningen av riskutredningen. För den här riskutredningen används en 
kvalitativ analysmetod eftersom avstånden från planområdet till aktuella riskkällor är 
förhållandevis långa. 

I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för värdering av 
risk för att avgöra om risken är acceptabel eller ej. Utifrån resultatet av 
riskvärderingen undersöks behovet av riskreducerande åtgärder.  

Riskutredningen är en regelbundet återkommande del av den totala 
riskhanteringsprocessen där en kontinuerlig implementering av riskreducerande 
åtgärder, uppföljning av processen och utvärdering av resultatet är utmärkande. 
Processen åskådliggörs i Figur 2-1 nedan. 

 

Figur 2-1. Riskhanteringsprocessen. 
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2.1 Styrande lagstiftning och riktlinjer 
Det finns lagstiftning på nationell nivå som föreskriver att riskanalys ska genomföras, 
plan- och bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808). I plan- och bygglagen 
framgår det att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett lämpligt sätt med hänsyn till skydd mot uppkomst och 
spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. I miljöbalken 
anges att när val av plats sker för en verksamhet ska det göras med hänsyn till 
olägenheter för människors hälsa och miljön. 

Det anges i lagtext inte i detalj hur riskanalyser ska genomföras och vad de ska 
innehålla. På senare tid har därför riktlinjer, kriterier och rekommendationer givits ut 
av länsstyrelser och myndigheter gällande vilka typer av riskanalyser som bör utföras 
och vilka krav som ställs på dessa. Riktlinjer beskriver skyddsavstånd för olika 
markanvändning som kan användas vid planering.  
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3 Beskrivning av planområde 
Planområdet i aktuell utredning visas i Figur 3-1. 

 

Figur 3-1. Ortofoto med planområdets avgränsning. 

Postens anläggning upptar idag majoriteten av fastigheten. Den befintliga bebyggelsen 
ämnas finnas kvar men få en annan användning (skola, kontor, centrumverksamhet). 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till planläggning av området när det 
gäller nya bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål. 

3.1 Skyddsvärda objekt 
Denna riskutredning fokuserar på oavsiktliga olycksrisker som medför påverkan på 
människor så att dessa förväntas omkomma. Skyddsvärda objekt är därför personer 
som vistas inom planområdet, både i och utanför byggnader. 
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4 Riskobjekt 
De två verksamheter som bedöms innebära den största risken för störningar i 
tillkommande bebyggelse inom aktuellt planområde är Gjuteribolaget och Eskilstuna 
kraftvärmeverk. Bägge verksamheter är tillståndspliktiga och har tillstånd för sina 
verksamheter. 

Avståndet från aktuellt planområdet till Gjuteribolaget och Eskilstuna kraftvärmeverk 
är ca. 200 m respektive ca. 300 m. Båda verksamheterna är placerade nordväst om 
planområdet, se Figur 4-1.  

 

Figur 4-1. Placering av planområdet visas med röd streckad markering, placering av 
Gjuteribolaget visas med siffran 1 och placering av Eskilstuna kraftvärmeverk visas med siffran 2. 

4.1 Gjuteribolaget 
All information i avsnitt 4.1 är hämtad från miljökonsekvensbeskrivningen för 
Gjuteribolaget [2] såvida inget annat är angivet. 

Gjuteribolaget har tillstånd för produktion av 700 ton järn per år och < 1 000 ton bly 
per år. För smältning av järn används två högfrekventa induktionsugnar. Järntackor, 
smidesskrot samt eget återvinningsskrot används som råvara. För smältning av bly 
används en oljeeldad smältdegel. Blytackor används som råvara. Kärnor och formar 
tillverkas manuellt av sand. 

Gjuteriet använder en mängd brandfarliga och hälsoskadliga kemikalier såsom 
eldningsolja, propan, aceton, acetylen, salpetersyra samt olika förtunnings- och 
härdningsmedel för diverse ändamål inom verksamheten. Ett kemikalieregister finns i 
Bilaga 2 i miljökonsekvensbeskrivningen för Gjuteribolaget [2].  

Kemikalierna förvaras i avsedda utrymmen och flytande kemikalier är invallade. 
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4.2 Eskilstuna kraftvärmeverk 
All information i avsnitt 4.2 och tillhörande underavsnitt är hämtad från 
miljökonsekvensbeskrivningen för Eskilstuna kraftvärmeverk [3] såvida inget annat är 
angivet. 

Eskilstuna kraftvärmeverk bedriver produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Total 
installerad effekt för produktionen av el och fjärrvärme är 533 MW men högsta 
samtidiga effekt är begränsad till 400 MW. Total installerad effekt för produktionen av 
fjärrkyla är 15 MW men högsta samtidiga effekt är begränsad till 9 MW. 

Produktionen av el och fjärrvärme består av två pannor som eldas med fast biobränsle 
och ytterligare fyra pannor som eldas med eldningsolja. Dessutom finns två ångpannor 
som förser hetvattencentralen med processånga. Det fasta biobränslet lagras såväl 
inomhus som utomhus och består av grot, spån, bark och salix. Inomhuslagret 
rymmer cirka 6 000 m3 (2 000 ton) bränsle som räcker för att driva produktionen av el 
och värme i ett dygn. Utomhuslagret säkrar produktion av el och värme i ytterligare 
tre dygn. Eldningsoljan till oljepannorna är av typ Eo5 och lagras i två cisterner med 
volymer på 10 000 m3 och 5 000 m3. Eldningsoljan till ångpannorna är av typ Eo1 och 
lagras i en cistern med en volym på 700 m3. Dessutom lagras biodiesel i en cistern 
med en volym på 300 m3. Biodiesel distribueras ut till mindre anläggningar i 
ytterområden som inte har fjärrvärme från det centrala fjärrvärmenätet. 

Produktionen fjärrkyla består av tre vätskekylaggregat som innehåller köldmedia av 
typen R134a och två värmeväxlare som använder vatten från Eskilstunaån för kylning. 
Ett av vätskekylaggregaten innehåller 1 085 kg köldmedia medan de två andra 
innehåller 1 250 kg köldmedia vardera.  

Eskilstuna kraftvärmeverk hanterar en mängd kemikalier såsom trinatriumfosfat, 
saltsyra (vattenlösning 34 %), natriumhydroxid och ammoniak (vattenlösning 25 %) 
för diverse ändamål inom verksamheten. 

Brandfarliga, explosiva, självantändande eller oxiderande ämnen skyddas mot värme 
och friktion. Samförvaring av kemiska produkter som kan reagera med varandra 
undviks. Samtliga tankar är försedda med överfyllnadsskydd, invallning1 och 
nivåmätningsutrustning med larm.   

                                              
1 Gäller ej en dieseltank med en volym på 10 m3. Dieseltanken är dubbelmantlad.  
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5 Riskutredning 
Trots att Gjuteribolaget och Eskilstuna kraftvärmeverk inte ägnar sig åt transport av 
farliga ämnen så används Transportstyrelsen indelning för farligt gods för att få 
överblick över vilka typer av farliga ämnen som finns och vilka konsekvensavstånd 
som kan uppstå vid eventuella olyckor som involverar de farliga ämnena. Detta görs 
för att erhålla en generell olyckskatalog över de olyckstyper som har potential att 
medföra konsekvensavstånd för dödsfall i storleksordningen hundratals meter.  

Därefter genomförs en kvalitativ värdering av risken för att några av dessa olyckstyper 
inträffar inom Gjuteribolaget eller Eskilstuna kraftvärmeverk och resulterar i dödsfall 
inom aktuellt planområde. 

5.1 Generell olyckskatalog 
Transportstyrelsen delar in transport av farligt gods i följande klasser:  

 Explosiva ämnen och föremål 
 Gaser 
 Brandfarliga vätskor 
 Brandfarliga fasta ämnen 
 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
 Giftiga och smittfarliga ämnen 
 Radioaktiva ämnen 
 Frätande ämnen 
 Övriga farliga ämnen 

Gaser delas normalt in i följande underklasser: 

 Brandfarliga gaser 
 Giftiga gaser 
 Icke brandfarliga och icke giftiga gaser 

Riskutredningar avseende farligt gods visar att majoriteten av alla tänkbara 
olyckstyper medför ett konsekvensavstånd för dödsfall i storleksordningen tiotals 
meter. Som tidigare nämnt är avståndet från planområdet till Gjuteribolaget och 
Eskilstuna kraftvärmeverk är ca. 200 m respektive ca. 300 m.  

De olyckstyper som har potential att medföra konsekvensavstånd för dödsfall i 
storleksordningen hundratals meter är olyckor med stora mängder massexplosiva 
ämnen, olyckor med brandfarliga gaser och olyckor med giftiga gaser. Därför är det 
relevant att identifiera huruvida Gjuteribolaget eller Eskilstuna kraftvärmeverk 
hanterar sådana ämnen. 

Två moment som generellt ingår i diverse verksamheters hantering av farliga ämnen 
är lossning och lastning av farliga ämnen som transporteras till eller från 
verksamheten. Såväl lossning som lastning av farliga ämnen anses vara riskfyllda 
moment och förväntas förekomma vid både Gjuteribolaget och Eskilstuna 
kraftvärmeverk.  

5.1.1 Explosiva ämnen 
Det finns olika typer av explosiva ämnen men det är bara olyckor med stora mängder 
av så kallade massexplosiva ämnen som har potential att medföra konsekvensavstånd 
för dödsfall i storleksordningen hundratals meter. Massexplosiva ämnen avser bland 
annat sprängämnen och krut. Det krävs mängder i storleksordningen tusentals kilo för 
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att ett konsekvensavstånd för dödsfall i storleksordningen hundratals meter ska 
uppstå.  

Risken för explosion föreligger vid en brand i närheten av dessa ämnen samt vid en 
kraftfull sammanstötning där ämnena kastas omkull. Personskadorna vid en explosion 
kan vara såväl direkta som indirekta. Med direkta personskador avses tryckskador och 
skador från värmestrålning. Med indirekta personskador avses skador till följd av 
sammanstörtande byggnader. 

5.1.2 Brandfarliga gaser 
Exempel på brandfarliga gaser är propan och butan. Gasol som är en blandning av 
bland annat propan och butan är också en brandfarlig gas. Brandfarliga gaser förvaras 
normalt som tryckkondenserade gaser. För olyckor med brandfarliga gaser beaktas 
generellt tre skilda förlopp, nämligen gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion, jetflamma 
och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Av de tre förloppen är det 
enbart en BLEVE som har potential att medföra konsekvensavstånd för dödsfall i 
storleksordningen hundratals meter. Som referens kan nämnas att en BLEVE i en tank 
innehållande 32 m3 tryckkondenserad propan har ett konsekvensavstånd för dödsfall 
på ca. 300 m. 

En BLEVE är en händelse som kan inträffa om en tank med brandfarlig gas utsätts för 
yttre brand. I samband med en yttre brand stiger såväl temperaturen som trycket i 
tanken och på grund av den inneslutna mängdens expansion kan tanken rämna. 
Innehållet övergår då i gasform på grund av den höga temperaturen samt 
omgivningens förhållandevis låga temperatur. Gasen antänds omedelbart och vid 
antändning bildas ett eldklot med stor diameter under avgivande av intensiv 
värmestrålning.  

För att en BLEVE ska kunna inträffa krävs att en tank med brandfarlig gas hettas upp 
kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan finnas i form av en antänd läcka i en 
annan närstående tank med brandfarlig gas eller vätska. Sannolikheten för en BLEVE 
är generellt väldigt låg eftersom förloppet kräver att en annan olycka, t.ex. en brand, 
redan har inträffat och att den inträffade olyckan medför kraftig upphettning av en 
behållare som innehåller brandfarlig gas. 

5.1.3 Giftiga ämnen 
De vanligaste giftiga gaserna är klor och ammoniak. Såväl klor som ammoniak kan vid 
utsläpp medföra långa konsekvensavstånd för dödsfall vid långvarig exponering. 
Utbredningen av konsekvensområdet är starkt beroende av utsläppets storlek och 
rådande väderförhållanden vid ett utsläpp.  

Utsläpp av klor medför generellt längre konsekvensavstånd än utsläpp av ammoniak. 
Som referens kan nämnas att utsläpp från en trycksatt tank innehållande 32 m3 klor 
har potential att medföra konsekvensavstånd för dödsfall i storleksordningen tusentals 
meter vid 30 minuters exponering. För ammoniak är motsvarande konsekvensavstånd 
generellt i storleksordningen hundratals meter men kan överskrida 1000 m vid särskilt 
ogynnsamma väderförhållanden.  

Konsekvensområdet består generellt av koncentrationsnivåer som medför dödsfall 
först vid en längre tids exponering. Såväl klor som ammoniak har stark stickande lukt 
även vid låga koncentrationer som inte medför omedelbara skador eller dödsfall.  

Konsekvensavstånd för dödsfall i samband med utsläpp av klor eller ammoniak 
tillämpas normalt inte som dimensionerande för skyddsavstånd inom planprocessen. 
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Istället hanteras risker kopplade till spridning av giftiga gaser genom viktiga 
meddelanden till allmänheten (VMA) där allmänheten uppmanas att hålla sig inomhus 
och stänga dörrar, fönster och ventilation alternativt via evakueringsinsatser. 

5.2 Gjuteribolaget 
I miljökonsekvensbeskrivningen för området Väster i Eskilstuna [4] har ett gasolförråd 
samt en cistern med eldningsolja identifierats som riskkällor inom Gjuteribolaget. 
Enligt miljökonsekvensbeskrivning för området väster i Eskilstuna [4] krävs inga 
särskilda skyddsavstånd avseende gasolförrådet men däremot rekommenderas att 
strålningsberäkningar genomförs för eventuell brand i eldningsoljan för bebyggelse på 
ett avstånd inom 50 m från Gjuteribolaget. 

Trots att avståndet från det aktuella planområdet till Gjuteribolaget är betydligt längre 
än 50 m genomförs en utredning av risken med avseende på explosiva ämnen, 
brandfarliga gaser och giftiga gaser. 

5.2.1 Explosiva ämnen 
Det föreligger ingen information som tyder på att Gjuteribolaget hanterar 
massexplosiva ämnen i de mängder som krävs för att en olycka med ett 
konsekvensavstånd för dödsfall i storleksordningen hundratals meter ska uppstå.  

Risken för en olycka som är kopplad till explosiva ämnen inom Gjuteribolaget och som 
medför dödsfall inom aktuellt planområde bedöms därmed vara försumbar. 

5.2.2 Brandfarliga gaser 
Gjuteribolaget hanterar brandfarliga gaser i form av propan och acetylen. I 
miljökonsekvensbeskrivningen för Gjuteribolaget [2] framgår dock inte vilka mängder 
av propan och acetylen som Gjuteribolaget hanterar. Eftersom varken ugnarna för 
smältning av järn eller degeln för smältning av bly förses med brandfarliga gaser som 
bränsle bedöms det som osannolikt att Gjuteribolaget hanterar betydande mängder 
sådana gaser.  

Generellt för diverse industriverksamheters hantering av brandfarliga gaser är att 
sådana gaser hanteras i behållare om tiotals liter och att gasbehållarna har en 
säkerhetsventil vars syfte är att släppa ut gasen vid en tryckökning för att förhindra 
att en BLEVE inträffar. 

Risken för en olycka som är kopplad till brandfarliga gaser inom Gjuteribolaget och 
som medför dödsfall inom aktuellt planområde bedöms därmed vara försumbar. 

5.2.3 Giftiga gaser 
Det föreligger ingen information som tyder på att Gjuteribolaget hanterar giftiga gaser 
såsom klor och ammoniak. 

Risken för en olycka som är kopplad till giftiga gaser inom Gjuteribolaget och som 
medför dödsfall inom aktuellt planområde bedöms därmed vara försumbar. 

5.2.4 Sammanfattning 
Baserat på verksamhetens slag samt dess hantering av farliga ämnen bedöms risken 
för dödsfall inom aktuellt planområde till följd av olyckor inom Gjuteribolaget vara 
försumbar. 
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Avsaknad av betydande mängder massexplosiva ämnen, brandfarliga gaser och giftiga 
gaser inom verksamheten samt det förhållandevis långa avståndet på ca. 200 m till 
aktuellt planområde ligger till grund för denna bedömning. 

5.3 Eskilstuna kraftvärmeverk 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för Eskilstuna kraftvärmeverk [3] genomfördes 
en riskbedömning avseende påverkan på människor i omgivningen i samband med 
miljökonsekvensbeskrivningen. AFRY har inte haft tillgång till riskbedömningen men 
slutsatserna från den presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen för Eskilstuna 
kraftvärmeverk [3]. 

I miljökonsekvensbeskrivningen [3] nämns att: 

 Störst konsekvens i händelse av en olycka bedöms föreligga i samband med 
brand i bränslelager utomhus, storbrand i någon av de två pannorna som eldas 
med fast biobränsle, storbrand i någon av de fyra pannorna som eldas med 
eldningsolja samt stort kemikalieutsläpp utanför invallning. 

 Endast ett fåtal av olyckorna bedöms kunna påverka människor i omgivningen 
och då endast vid ogynnsamma förhållanden nära den yttre områdesgränsen.  

En följd av slutsatserna från riskbedömningen som finns sammanfattad i 
miljökonsekvensbeskrivningen [3] är därmed att risken för dödsfall inom aktuellt 
planområde till följd av olyckor inom Eskilstuna kraftvärmeverk är försumbar. 

I miljökonsekvensbeskrivningen för området Väster i Eskilstuna [4] lyfts olyckor med 
vattenlösning av ammoniak samt natriumhydroxid som särskilt viktiga att beakta i 
samband med detaljplaneläggning i närheten av kraftvärmeverket. Natriumhydroxid är 
ett frätande ämne och förekommer i såväl fast form som vattenlösning. Utsläpp av 
natriumhydroxid kan orsaka frätskador vid fysisk kontakt med ämnet. Som för övriga 
frätande ämnen, är konsekvensavståndet för dödsfall vid olyckor med natriumhydroxid 
begränsat till utsläppspunkten. Utsläpp av natriumhydroxid vid Eskilstuna 
kraftvärmeverk bedöms därmed inte ha potential att medföra dödsfall inom aktuellt 
planområde och utreds inte vidare. Utsläpp av vattenlösning av ammoniak hanteras i 
avsnitt 5.3.3. 

5.3.1 Explosiva ämnen 
Det föreligger ingen information som tyder på att Eskilstuna kraftvärmeverk hanterar 
massexplosiva ämnen i de mängder som krävs för att en olycka med ett 
konsekvensavstånd för dödsfall i storleksordningen hundratals meter ska uppstå.  

Risken för en olycka som är kopplad till explosiva ämnen inom Eskilstuna 
kraftvärmeverk och som medför dödsfall inom aktuellt planområde bedöms därmed 
vara försumbar. 

5.3.2 Brandfarliga gaser 
Det föreligger ingen information som tyder på att Eskilstuna kraftvärmeverk hanterar 
betydande mängder brandfarliga gaser. Eftersom ingen av kraftvärmeverkets pannor 
förses med brandfarliga gaser som bränsle bedöms det som osannolikt att 
kraftvärmeverket hanterar betydande mängder sådana gaser. 

Mindre mängder brandfarliga gaser såsom gasol kan dock förekomma men 
förväntningen är att sådana gaser hanteras i behållare om tiotals liter och att 
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gasbehållarna har en säkerhetsventil vars syfte är att släppa ut gasen vid en 
tryckökning för att förhindra att en BLEVE inträffar. 

Risken för en olycka som är kopplad till brandfarliga gaser inom Eskilstuna 
kraftvärmeverk och som medför dödsfall inom aktuellt planområde bedöms därmed 
vara försumbar. 

5.3.3 Giftiga gaser 
Det föreligger ingen information som tyder på att Eskilstuna kraftvärmeverk hanterar 
giftiga gaser såsom klor och ammoniak.  

Verksamheten hanterar däremot en vattenlösning av ammoniak (25 %) som förvaras i 
en cistern med en volym på 50 m3 enligt miljökonsekvensbeskrivning för området 
Väster i Eskilstuna [4]. I miljökonsekvensbeskrivningen för området Väster i Eskilstuna 
[4] lyfts olyckor med vattenlösning av ammoniak som särskilt viktiga att beakta i 
samband med detaljplaneläggning i närheten av kraftvärmeverket 

Vid ett eventuellt utsläpp av vattenlösningen av ammoniak förväntas viss avdunstning 
av ammoniak i gasform förekomma från vätskepölen. Mängden gas som avges 
kommer dock att vara mycket begränsad jämfört med ett utsläpp av trycksatt 
ammoniak. Det faktum att ammoniak hanteras som en förhållandevis utspädd 
vattenlösning och inte som en trycksatt gas påverkar konsekvensavståndet för dödsfall 
avsevärt vid ett eventuellt utsläpp. I samband med ett utsläpp av vattenlösning av 
ammoniak (25 %) bedöms konsekvensavståndet för dödsfall vara kortare än 300 m 
även vid särskilt ogynnsamma väderförhållanden.  

Risken för en olycka som är kopplad till giftiga gaser inom Eskilstuna kraftvärmeverk 
och som medför dödsfall inom aktuellt planområde bedöms vara försumbar. 

5.3.4 Sammanfattning 
Baserat på verksamhetens slag samt dess hantering av farliga ämnen bedöms risken 
för dödsfall inom aktuellt planområde till följd av olyckor inom Eskilstuna 
kraftvärmeverk vara försumbar. 

Avsaknad av betydande mängder explosiva ämnen, brandfarliga gaser och giftiga 
gaser inom verksamheten samt det förhållandevis långa avståndet på ca. 300 m till 
aktuellt planområde ligger till grund för denna bedömning. 

Samma bedömning görs utifrån slutsatserna från riskbedömningen som presenteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen för Eskilstuna kraftvärmeverk [3]. 
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6 Slutsatser 
De två verksamheter som bedöms innebära den största risken för störningar i 
tillkommande bebyggelse inom aktuellt planområde är Gjuteribolaget och Eskilstuna 
kraftvärmeverk. Avståndet från planområdet till Gjuteribolaget och Eskilstuna 
kraftvärmeverk är ca. 200 m respektive ca. 300 m.  

De olyckstyper som har potential att medföra konsekvensavstånd för dödsfall i 
storleksordningen hundratals meter är olyckor med stora mängder massexplosiva 
ämnen, olyckor med brandfarliga gaser och olyckor med giftiga gaser. 

Baserat på de två verksamheternas slag samt deras hantering av farliga ämnen 
bedöms risken för dödsfall inom aktuellt planområde till följd av olyckor inom 
verksamheterna vara försumbar. 

Avsaknad av betydande mängder massexplosiva ämnen, brandfarliga gaser och giftiga 
gaser inom verksamheterna samt det förhållandevis långa avståndet till aktuellt 
planområde ligger till grund för denna bedömning. 

Eftersom risken för dödsfall inom aktuellt planområde till följd av olyckor inom 
verksamheterna bedöms vara försumbar så är det inte motiverat att föreslå några 
riskreducerande åtgärder för att begränsa riskerna inom planområdet. 
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