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1 INLEDNING 

Denna riskutredning utförs som en komplettering till tidigare riskutredningar som 

tagits fram i samband med detaljplanearbete inom kv Garvaren i Simrishamn. 

Kompletteringen genomförs för att utreda den påverkan avseende akut olycksrisk som 

hantering av brandfarlig gas på Garvaren 7 kan förväntas ha på planerad bebyggelse 

inom Garvaren 13. Utredningen avser också svara på Länsstyrelsen Skånes yttrande 

(dnr 402-37373-2018) som gäller tidigare bedömning av skyddsavstånd kopplat till 

hantering av brandfarlig gas på Garvaren 7.  

1.1 BESKRIVNING AV KVARTERET GARVAREN OCH OMGIVNINGEN 

Kvarteret Garvaren ligger i centrala Simrishamn. Kvarteret är idag delvis bebyggt av nya 

flerbostadshus, handel och industrier. I den här kompletterande utredningen är det 

hanteringen av brandfarlig vara på fastigheten Garvaren 7 inom området som är 

aktuell att studera. De hanterade mängderna är inte tillståndspliktiga och normalt sett 

utreds inte riskerna med så små mängder, men Länsstyrelsen Skåne har i sitt yttrande 

önskat utredning i detta fall. Kommunen önskar ändra markanvändning på områden 

inom Garvaren 13 (intill aktuell hantering) till bostäder. 

1.2 HANTERING AV BRANDFARLIG VARA INOM GARVAREN 7 

Inom fastigheten Garvaren 7 hanteras brandfarlig gas på verksamheten Gladsax Flak 

AB. Vid kontakt med företaget
1

 söktes information om var och hantering och förvaring 

sker. Verksamheten hanterar totalt 25 flaskor med acetylen, syrgas och skyddsgas 

vilket innebär att drygt 8 flaskor acetylen hanteras. Syrgas och skyddsgas beaktas inte 

vidare i denna rapport då det inte klassificeras som brandfarliga gaser. Tomma flaskor 

och påfyllda flaskor som ännu inte används inom verksamheten förvaras i fastighetens 

sydvästra hörn. Flaskor som används förvaras inomhus i byggnadens västra del då de 

inte används. Detta är i anslutning till portar i fasaden för att flaskorna ska kunna 

flyttas ut i händelse av brand. Gasflaskorna flyttas dit de behövs vid användning. Detta 

kan vara både inom- och utomhus. I Figur 1 beskrivs var hantering och förvaring sker. 

Figuren är ett utdrag ur illustration för bebyggelse inom detaljplan för Garvaren 13 

m.fl. (Skansen etapp II) (Simrishamns kommun, 2018-11-22).  

                                                           
1 Telefonsamtal med Lage Vinberg på Gladsax Flak AB, 2019-04-02  
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Figur 1. Områden där användning och förvaring av acetylen förväntas förekomma.  

Det är inte fastställt hur mycket varje flaska rymmer. För att kunna utföra 

beräkningarna används information om fyllnadsmängd i acetylenflaskor från Air 

Liquide (2018). Fyllnadsmängden anges till 6 kg. I beräkningarna används information 

om fyllningstryck och flaskans dimensioner från samma källa.  

2 UTREDNING 

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH INDATA 

Beräkningar har genomförts för tänkbara konsekvenser vid aktuell hantering. 

Sannolikheten för sådana konsekvenser beaktas dock inte kvantitativt. 

De scenarion som beräknas är:  

1. BLEVE 

2. Gasmolnsexplosion 

Scenariot som innefattar en BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) 

förutsätter att det förekommer yttre brandpåverkan på en gasflaska med acetylen. I 

scenariot antas denna brandpåverkan leda till att trycket i gasflaskan byggs upp till 

den gräns att flaskan brister, varpå hela flaskans innehåll förångas momentant och 

antänds. Denna brandpåverkan kan härstamma från en brand i en annan gasflaska 

eller annan brand i anslutning till hanteringen. Inom denna utredning utreds inte 

orsaken till scenarierna vidare. Detta innebär bland annat att gasflaskor inte antas 
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kunna evakueras vid en brand och att ingen kvantitativ bedömning görs avseende om 

en brand är tillräckligt stor för att leda till en BLEVE i en gasflaska.  

Scenariot som innefattar gasmolnsexplosion förutsätter att acetylen släpps ut ur en 

gasflaska och att gasmolnet antänds (momentan eller fördröjd antändning). Utsläppet 

av acetylen förväntas ske kontinuerligt genom t.ex. en läckande ventil.  

Som indata till beräkningarna används främst vilket/vilka brandfarliga ämnen som 

hanteras, hanterad mängd och på vilket sätt hanteringen sker (förvaring, förpackning, 

säkerhetsåtgärder etc.) Denna information har inhämtats genom kontakt med 

företaget. Fysikaliska egenskaper hos hanterade ämnen finns i programvaran för 

beräkningarna. Indata avseende väder har valts konservativt och påverkar främst 

scenariot avseende gasmolnsexplosion. Beräkningarna utförs för en full acetylenflaska 

vilket bedöms vara konservativt.  

2.2 BERÄKNINGAR 

Beräkningar har utförts i programvaran ALOHA (utgiven av United States Environmental 

Protection Agency, version 5.4.7). Utifrån inventeringen av hanterade ämnen har 

mängder valts. Indata till beräkningarna presenteras i bilaga.  

Som gränsvärde för skada från strålning vid brand används 15 kW/m
2

 som är det 

gränsvärde som används för brandspridning mellan byggnader enligt Boverkets 

byggregler (15 kW/m
2

 används för infallande strålning under en längre tid mot en 

brännbar fasad varför det bedöms konservativt att använda för en BLEVE där strålning 

kan förväntas under en kort tid). Detta bedöms innebära att skador på människor och 

brandspridning till byggnader förhindras. Exponeringstiden beaktas i riskvärderingen. 

Som gränsvärde för skada från tryck vid en explosion används i programmet ALOHA 

inbyggda gränsvärden för skador på byggnader och skador på människor.  

2.2.1 RESULTAT 

Beräkningarna för BLEVE visar att strålningen understiger 15 kW/m
2

 utanför 23 meter 

från centrum för explosionen. Utbredningen av strålningen som kan förväntas från en 

BLEVE presenteras i Figur 2.  
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Figur 2. Utbredning av strålning från BLEVE i en acetylenflaska.  

Beräkningarna för gasmolnsexplosion visar att en sådan explosion inte ger upphov till 

tryck som skadar människor eller förstör byggnader (se figur 3 för gränsvärden). Enligt 

beräkningarna uppnås ett tryck från explosionen som är tillräckligt för att krossa glas 

upp till 18 meter från utsläppspunkten. Denna utbredning presenteras i Figur 3. 

Avståndet bygger på den angivna vindhastigheten om 5 m/s och gäller således vid ett 

utsläpp utomhus. Vid ett utsläpp inomhus förväntas kortare konsekvensavstånd räknat 

från flaskans placering, då gasmolnet inte förväntas förflytta sig med vinden.  
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Figur 3. Utbredning av tryck från gasmolnsexplosion med innehållet från en acetylenflaska. Avståndet 
mäts från utsläppspunkten, d.v.s. flaskans placering.  

3 RISKVÄRDERING 

I detta avsnitt beskrivs hur de beräknade scenarierna förväntas påverka personer i 

bostäder i anslutning till Garvaren 7 och den hantering av brandfarlig gas (acetylen) 

som sker där.  

Värderingen grundar sig i var hantering och förvaring av acetylen kan förväntas (enligt 

kontakt med verksamheten på Garvaren 7) samt hur långt de beaktade scenarierna 

förväntas påverka personer. I aktuell utredning beaktas personer inom den bebyggelse 

som planeras inom Garvaren 13. I Figur 4 visas ett utdrag ur illustration för bebyggelse 

inom detaljplan för Garvaren 13 m.fl. (Skansen etapp II) (Simrishamns kommun, 2018-

11-22) som visar Garvaren 7 och den bebyggelse som planeras närmast hanteringen av 

brandfarlig gas.  
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Figur 4. Utdrag ur illustration för detaljplan för Garvaren 13 m.fl. (Skansen etapp II). Garvaren 7 finns i 
kartans vänstra del och planerad bebyggelse finns centralt i kartan.  

De beräknade konsekvensavstånden bedöms generellt gälla då scenarierna inträffar 

utomhus. Då hanteringen utomhus förväntas ske väster om byggnaden på Garvaren 7 

har avstånden till planerad bebyggelse mätts därifrån. I Figur 5 presenteras uppmätta 

avstånd mellan förväntad hantering och planerad bebyggelse inom Garvaren 13.  
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Figur 5. Uppmätta avstånd mellan förväntad hantering av brandfarlig gas på Garvaren 7 och planerad 
bebyggelse inom Garvaren 13.  

Med bakgrund i beräknade konsekvensavstånd och uppmätta avstånd mellan hantering 

och planerad bebyggelse bedöms de beaktade scenarierna (om de inträffar utomhus) 

inte påverka planerad bebyggelse inom Garvaren 13. Nedan följer värdering för de fall 

där scenarierna inträffar inomhus.  

Om scenarierna inträffar inomhus bedöms byggnaden begränsa både strålning och 

tryck. Enligt beräkningarna för gasmolnsexplosion uppnås inte sådana tryck att 

byggnader förstörs. Det som med bakgrund i beräkningarna bedöms kunna inträffa vid 

en gasmolnsexplosion inomhus är att glasrutor som vetter mot Garvaren 13 kan 
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krossas. Detta bedöms begränsa tryckpåverkan något och personer i planerad 

bebyggelse inom Garvaren 13 kan förväntas få lindriga skador. Vid en BLEVE förväntas 

byggnaden begränsa strålningen som når planerad bebyggelse inom Garvaren 13. 

BLEVE bedöms dock kunna krossa rutor på samma sätt som vid en gasmolnsexplosion 

och personer inom planerad bebyggelse förväntas få lindriga skador vid ett sådant 

scenario. I denna värdering beaktas också att varaktigheten av en BLEVE enligt 

beräkningarna är en sekund och med de beräknade strålningsnivåerna förväntas även 

strålningen ge upphov till lindriga skador.  

I värderingen har en eventuell räddningsinsats inte beaktats. Scenariot med BLEVE 

föregås alltid av en brand och om en sådan inträffar kan utrymning från byggnaderna 

inom Garvaren 13 genomföras. För att underlätta en sådan utrymning bör den kunna 

ske bort från Garvaren 7 och därför ska en möjlig väg ut som vetter bort från Garvaren 

7 finnas.  

4 SLUTSATS 

Med bakgrund i inventering av aktuell hantering av brandfarlig gas på Garvaren 7, 

genomförda beräkningar och uppmätta avstånd mellan hantering och planerade 

bostäder på Garvaren 13 bedöms situationen acceptabel om nedanstående åtgärd 

införs.  

Denna utredning har genomförts som en konsekvensanalys. Sannolikheten för 

uppkomst av BLEVE eller gasmolnsexplosion bedöms som mycket liten. Ur ett 

kostnads-nyttoperspektiv bedöms nyttan med etablering av bostäder som betydligt 

större än införandet av ytterligare åtgärder eller restriktioner.  

Åtgärder som ska införas för att situationen ska anses vara acceptabel ur risksynpunkt:  

- Utrymning från bostäder inom Garvaren 13 som ligger inom 50 meter från 

Garvaren 7 ska kunna ske bort från Garvaren 7 (d.v.s. österut), men inget krav 

på en formell utrymningsväg enligt Boverkets byggregler föreligger.  
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5 BILAGA 

I denna bilaga presenteras indata till de beräkningar som genomförts.  

BLEVE 
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GASMOLNSEXPLOSION 
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