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DOKUMENTHISTORIK 
 
 
Vid framtagandet av detta dokument har vi utgått från den ansökan om tillstånd för 
hantering av brandfarlig vara som Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) vid 
BMC skickade in och fick beviljad 2013/2014. Dokumentet har redigerats och anpas-
sats till verksamheten vid Institutionen för kemiteknik (KET) av prefekten och tillika 
föreståndare för brandfarlig vara Mattias Alveteg. 
 
EMV’s dokumentation byggde i sin tur på ett dokument framtaget av ÅF Infra-
structure AB på uppdrag av Lunds Universitet, Brand och Risk, som en generell mall 
vid ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara från kemilaboratorier inom 
Lunds universitet. Det dokumentet redigerades och anpassades till EMV av Åsa 
Gustafson, yrkeshygieniker LU Byggnad, efter samråd med berörd verksamhet vid 
EMV och godkännande av berörd prefekt/motsvarande vid EMV. 
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte och bakgrund 
Institutionen för kemiteknik består av ett antal forskargrupper som bedriver laboratorieverk-
samhet med hantering av bland annat brandfarlig gas, vätska och brandreaktiv vara. För att 
fastställa och klargöra vilka verksamheter som kräver klassningsplaner och explosionsdoku-
ment samt vilka rutiner som ska gälla vid hantering av brandfarlig vara har denna riskutred-
ning utförts.  
  
Riskutredningen är genomförd i syfte att klargöra om och var risk för explosion föreligger i 
samband med hanteringen av den brandfarliga varan. Riskbedömningen syftar även till att 
säkerställa arbetstagarens säkerhet och uppfylla kraven i Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskaps, f.d. Räddningsverket, föreskrifter SRVFS 2004:7 Explosionsfarlig miljö vid han-
tering av brandfarliga gaser och vätskor samt AFS 2000:3 Arbete i explosionsfarlig miljö. 
 
Riskbedömningen är en del av det explosionsskyddsdokument1 som ska finnas tillgängligt 
inom laboratorieverksamheten. Analys av risken för explosion ska användas för att tydligöra 
vilka konsekvenser som kan uppstå vid antändning av en explosionsfarlig miljö samt hur san-
nolikt det är att detta inträffar. När riskerna är identifierade kan elektrisk och mekanisk utrust-
ning som kan ge upphov till värme eller gnistor väljas bort eller utföras EX-klassad för aktuell 
riskzon. Sannolikheten av förekomst av explosiv atmosfär styr vilka krav som ska ställas på 
utrustningen. 
 
 
1.2 Underlag    
De mest tillämpbara lagarna och föreskrifterna för denna typ av verksamhet är: 
 

 LBE Lag (2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förord-
ning och föreskrifter  

 Statens Räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brand-
farliga gaser och vätskor SRVFS 2004:7  

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö 
(ELSÄK-FS 1995:6) 

 
De mest tillämpbara föreskrifterna från Arbetsmiljöverket för denna typ av verksamhet är: 

 AFS 1997:7 Gaser 
 AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö 
 AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 

 
För fullständig lista över tillämpbara föreskrifter, se kap. 2 i dokumentet ”Klassningsplan” 

                                                 
1 Explosionsskyddsdokument skall särskilt innehålla uppgifter om explosionsriskerna, ev. skyddsutrustning och 
säkerhetsrutiner, klassificerade zoner, rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, förekommande samordningsan-
svar, användning och underhåll av arbetsutrustning, skyddssystem, skyddsutrustning, material, varningsanord-
ningar och utrymningsvägar, rutiner för omhändertagande av spill, läckage och brand. Utmärkning av de explos-
ionsfarliga områdena görs vanligen genom att dörrar och passager till byggnaden/avdelningen förses med skyl-
tar. Ibland förekommer även att vissa rum märks. Skylten skall vara lätt läsbar. 
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1.3 Avgränsningar 
Riskutredningen avser att göra en generell bedömning av de risker som förekommer i sam-
band med hantering av brandfarlig vara* och var explosiv atmosfär kan förekomma inom In-
stitutionen för kemitekniks verksamhet. 
 
* Brandfarlig vara är ett samlingsnamn på brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt de 
brandreaktiva varor som MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, anger.  
 
Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 21 °C kan bilda en 
antändbar gasblandning med luft. Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, gasol, vätgas.  
 
Med brandfarlig vätska avses de vätskor eller vätskeblandningar vilkas flampunkt är lika 
med eller lägre än 100 °C. Flampunkten definieras som den lägsta tempertur då en brandfar-
lig vätska avger ångor som bildar en antändningsbar blandning med luft. Exempel på brand-
farliga vätskor är etanol, aceton och toluen. 
 
Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera 
våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Det gäller bland annat ämnen med oxide-
rande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta 
ämnen. I kategorin brandreaktiva varor ingår väteperoxid, organiska peroxider, brandfarlig 
biograffilm, lågnitrerad nitrocellulosa och ammoniumnitrat.  
 
Denna utredning fokuserar endast på laboratoriemiljön och på explosionsrisker enligt SRVFS 
2004:7 Statens Räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brand-
farliga gaser och vätskor. Övriga riskkällor och omgivningen studeras ej.  
 
 
1.4 Analysmetod, allmänt 
Verksamheten har undersökts med fokus på att identifiera var explosiv atmosfär kan före-
komma. De identifierade riskerna belyses extra genom att studera och analysera scenarion 
kopplade till explosionsrisker. Även en enklare konsekvensanalys kopplat till scenariona är 
genomförd.  
 
Identifiering av riskerna har genomförts med en kvalitativ metod, en så kallad Grovriskanalys. 
Detta innebär riskkällorna identifieras och undersöks noggrant. Därefter föreslås åtgärder för 
att minimera sannolikheten för händelse/olycka.  
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2 Beskrivning av studerat objekt 
 

2.1 Allmänt 
Institutionen för kemiteknik, KET, tillhör tekniska fakulteten, det vill säga Lunds Tekniska 
Högskola (LTH) inom Lunds universitet. Hantering av brandfarlig vara förekommer i olika 
utsträckning i apparathall samt i de flesta av institutionens laboratorium. Varje tillsvidarean-
ställd forskare har mottagit delegation  ansvar inom områdena arbetsmiljö, miljö och säkerhet 
och har i uppgift att se till att regler och föreskrifter följs inom sina projekt och att riskbedöm-
ningar tas fram och godkännes innan ny verksamhet påbörjas. Riskbedömningar, som för öv-
rigt har en tidsbegränsade giltighet på 3 år prefekten, som även är brandskyddsansvarig för 
hela institutionen, är den som godkänner riskbedömningarna. Till sin hjälp har prefekten även 
en föreståndare för hantering av brandfarlig vara som utsetts skriftligt, inkluderande arbets-
uppgiftslista och årlig checklista,  
 

2.2 Objektsbeskrivning 
 KET bedriver verksamhet inom KC (Kemicentrum). KC består av fem olika byggnader och 
KET har verksamhet i hus I och III. I byggnader finns utöver laboratorier och kemikalieför-
råd/lösningsmedelsförråd även kontor, undervisningslokaler och allmänna utrymmen.  

 
Inom institutionens forskargrupper hanteras många olika kemikalier varav en del är klassade 
som brandfarlig vara. Det är viktigt att beakta att volym/mängd kemikalie/brandfarlig vara 
normalt är liten men också att verksamheten varierar dels över tid men också mellan olika 
forskargrupper. 
 
Se också bifogad ”Verksamhetsbeskrivning för KET".  
 
 
2.3 Anläggningsbeskrivning 
För denna riskutredning har fem stycken standardscenarion valts med vanligt förekommande 
hantering av brandfarlig vara.  
 
Följande riskkällor/handhavandemoment har identifierats.  

 Kemikalieförråd/lösningsmedelförråd  
 Förvaringsskåp på laboratorierna för brandfarlig vara och övriga kemikalier 
 Kylskåp/frys (som används för förvaring av brandfarlig vara) 
 Dragskåp 
 Säkerhetsbänk klass 2 med personskydd (”LAF-bänk”) 
 Punktutsug 
 Arbetsbänk utan punkutsug 

 
För mer information om dessa risker se Bilaga A – Riskidentifiering. 
 
I figur 1 nedan visas dels hur laboratorierna är lokaliserade samt del en typisk labbinredning 
på institutionen. Labben är vanligen 6 meter breda, men även vissa 3 meter breda enkelmo-
dullabb finns och undervisningslabbet i hus I är ett 12 meter brett dubbellabb. 
 
I figur 2A och 2B visas foton från fyra olika laboratorier med lite olika inredning och figur 2C 
foton tagna i apparathallen.  
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Figur 1- Överst ses översikt över institutionens lokaler i Hus I (plan -1) samt i Hus III, plan +1. Nedre figuren 
visar hur ett typiskt labb på institutionen är uppbyggt. 
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Figur 2A – Foton från två olika 6 meter breda laboratorieenheter, den översta på plan +1 i hus III och den un-
dersta från plan -1 i hus I. 
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Figur 2B – Foton från en 3 meter bred laboratorieenhet och en 6 meter bred laboratorieenhet, bägge på plan +1 i 
hus III. 
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Figur 2C – Foton från apparathallen. Överst: Översiktsbild tagen från södra ”hyllan” på plan 0. Nederst: Mem-
branbioreaktor under uppbyggnad. För membranbioreaktorn finns separat explosionsskyddsdokumentation.  
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3 Riskidentifiering 
Riskidentifieringen grundar sig på en genomgång av de lokaler som institutionen bedriver 
verksamhet, två våningsplan i hus III (-1 och +1) och ett våningsplan i hus I (-1).  
 

 På våningsplan -1 i hus III finns endast två laboratorium, varav ett i dagsläget är i ak-
tivt bruk. Detta våningsplan har samma planlösning som plan +1 men har färre labb, 
inget kemikalieförråd och fler kontorsrum. 

 På våningsplan +1 i hus III finns ett flertal laboratorium, ett kemikalieförråd samt 5 
stycken gasskåp.  

 På våningsplan -1 i hus I finns ett dubbel-labb med tillhörande gasskåp som används i 
undervisning, 6 stycken forskningslabb med ett gasskåp för vätgas och acetylen, ett 
kylrum, ett kemikalieförråd, samt en större apparathall. 

 
Grundförutsättningen för att krav på klassningsplan ska ställas är att det finns en sannolikhet 
för att en explosiv atmosfär under vissa förhållanden ska kunna uppstå. Produkten som hante-
ras ska därför vara:  
 

 brandfarlig vätska klass 1 eller 2a hanterad vid normal rumstemperatur  
 

 brandfarlig vätska klass 2b eller 3 hanterad vid förhöjd temperatur eller tryck 
 

 brandfarlig gas  
 

 brandreaktiva ämnen 
 

I samband med klassning av områden är det av stor vikt att verksamheten vidtagit åtgärder för 
att i största möjliga mån undvika klassning. Detta dels för att minimera risker i sina lokaler 
och dels för att minimera kostnader förknippade med den farliga hanteringen. EX-klassning 
innebär inte bara engångskostnader i form av dyrare utrustning och installationer utan även 
högre kostnader i form av kontroll och underhåll. Verksamheten bör därför ställa sig frågorna: 
  

 Behöver vi hantera alla de brandfarliga ämnen som hanteras eller kan någon produkt 
bytas ut till en mindre farlig?   
 

 Hanterar (förvarar) vi volymer av de brandfarliga ämnena som är i proportion till vad 
vi behöver, eller kan vi minska mängderna som vi hanterar inom lokalerna?  

 
 Hanterar vi de farliga ämnena på lämpliga ställen eller kan man omplacera kemikalier 

för att minska risken?  
 
 

Om behovet av hanteringen kvarstår ska skyddsåtgärder vidtas:  
 

1. Hantering av brandfarlig vara planeras så att uppkomst av explosiv atmosfär undviks.  
 

2. Eventuella tändkällor undanröjs.  
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3. Om det inte är möjligt att helt eliminera tändkällor ska också åtgärder vidtas som 
minskar konsekvenserna vid antändning, t.ex. tryckavlastning. 
 

4. EX-klassning av områden med explosiv atmosfär genomförs 
 

 
3.1 Scenariobeskrivning 
Dessa scenarion ska endast ses som ett urval och exempel på händelser som kan inträffa. 
Riskbedömningen är av den art att även andra händelser ska kunna inkluderas under dessa 
scenarion, d.v.s. bedömningen har gjorts utifrån ett generellt perspektiv och fokus ligger på att 
identifiera explosiva områden. 
 
 
Scenario 1 – Kemikalieförråd/lösningsmedelsförråd 
 
 
Kemikalieförråd/lösningsmedelsförråd är placerade i enskilda rum i korridor på plan +1 i hus 
III och plan -1 i hus I (se figur 3 nästa sida), och är utförda som egna brandceller i klass EI 60. 
Varje forskargrupp som hanterar kemikalier/brandfarlig vara har tillgång till förrådet. Ett stort 
antal olika kemikalier inklusive brandfarlig vara förvaras där i olika skåp, beroende på vilken 
typ av kemikalie det gäller. 
 
Belysningen i rummet är EX-klassad och inga eluttag förekommer i förråden. 
 
Normalt ska ingen öppen hantering förekomma i kemikalie- och lösningsmedelsförråden. Om 
sådan hantering förekommer ska det finnas ett punktutsug där denna hantering sker.  
 
I händelse av ett spill finns risk att antändning kan ske. Rutiner för hantering av spill finns på 
institutionen, se kapitel 9 i dokumentet ”Klassningsplan”. Även felhantering av kemikalier 
kan leda till antändning, exempelvis om en kemikalie hällas över från en större till en mindre 
behållare utanför dragskåpet/dragbänken. Detta kan leda till bildning av statisk elektricitet 
som kan ge upphov till antändning av ång/luftblandningen. 
 
Kemikalieförråden är försedda med tröskel eller annan invallning, vilket innebär att max 500 
liter brandfarlig vätska får förvaras i dessa förråd.  
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Figur 3 – Institutionen har två kemikalieförråd, bägge byggda som separata brandceller med EI60 dörr 
och tröskel som invallar kemikalieförrådet.  Översta raden visar kemikalieförrådet på plan -1 i hus I 
samt korridoren utanför kemikalieförrådet. Nedersta raden visar kemikalieförrådet på plan +1 i hus III 
samt de två korridorerna söder och norr om kemikalieförrådet. Den norra korridoren är fotograferad 
mitt under det fönsterbyte som hyresvärden Akademiska Hus genomför sommaren 2014, därav de 
gamla fönster som är tillfälligt uppställda i korridoren. På höger sida av korridoren syns ett av de två 
gasskåp som är uppbyggda i korridoren. På vänster sida finns 3 gasskåp inbyggda som nischer i vägg. 
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Scenario 2 – Hantering av brandfarlig vara i dragskåp/dragbänk eller på arbetsbänk 
 

All hantering av brandfarlig vara ska ske i drag-
skåp alternativt dragbänk eller vid punktutsug. 
 
Potentiella tändkällor kan vara gnistbildning från 
en oklassad utrustning eller en het yta i samband 
med spill. Oklassade kontakter, se figur 4, kan ge 
upphov till gnistbildning om inte dragbänken har 
skyddshuv så att kontakterna hamnar utanför.      

    
 
 

Det förekommer att arbetsbänkar desinficeras med etanol i sprutflaska, varav en explosiv ång-
/luftblandning kan bildas. Detta i kombination med t ex en gnista, från en elektrisk utrustning, 
eller en het yta i närheten, kan leda till en antändning av det bildade gasmolnet. Även gnista 
från en tappad mobiltelefon eller en av statisk elektricitet uppladdad person kan innebära risk.  
 
Scenario 3 – Påfyllning av etanol i destillationskolonn 
 

I apparathallen finns en destillationskolonn för undervisnings-
ändamål innehållande en etanol-vatten blandning med mindre 
än 5% etanol. Kolonnen är försedd med två eluppvärmda åter-
kokare i botten av kolonnen. När strömmen slås på till dessa 
återkokare öppnas en ventil som öppnar kylvattenflödet. Av 
metodbeskrivning/riskbedömning för utrustning framgår tydligt 
att kylvattenflödets funktion ska kontrolleras vid uppstart. Vid 
nedstängning bryts kylvattenflödet automatiskt 60 min efter det 
att uppvärmningen stängts av. 
När kolonnen körs (< 20 dagar per år) bildas en etanol-vatten 
blandning med upp till cirka 75% etanol inuti kolonnen, men 
allt återrecirkuleras med hjälp av en kylare i toppen av kolon-
nen som kondenserar gasen till vätska som rinner tillbaka ner i 
kolonnen. Denna kylare är sluten upptill. Vid drift uppkommer 
därför klassad zon bara inuti en begränsad del av destillat-

ionskolonnen och ej utanför kolonnen. 
Ren etanol har explosionsgränserna 3.5-15 volymprocent, en flampunkt på 12°C och en an-
tändningstemperatur på 425°C. Ett riskmoment är därför när utrustningen behöver fyllas på 
och etanolhalten justeras genom att hälla i 70% etanol. Detta får bara göras av väl erfaren per-
sonal på institutionen och när destillationskolonnen är kall och avstängd. Det ska då tillses att 
inga antändningskällor finns inom en radie på 0.5 meter från påfyllningsstället. 
 

 
  

Figur 4 – Elkontakter i direkt anslutning till  
dragbänk. 
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Scenario 4 – Kemikalieförvaringsskåp  
 

Förvaring av kemikalier sker i kemikalieförvaringsskåp på laborato-
riet. Förvaringsskåpen har separat ventilation. Totalt får högst 50 
liter brandfarlig vätska förvaras i skåpen i varje laboratorieenhet. 
 
Läckage från dåligt försluten eller sprucken behållare och tappade 
behållare kan innebära risk. Tändkälla kan vara en het yta, gnistbild-
ning från elektrisk utrustning/kontakter eller en av statisk elektricitet 
uppladdad person.  
 
 
Samförvaring av kemikalier måste beaktas. Brandfarliga varor får 
inte förvaras tillsammans med varor som vid brand kan ge ökad risk 

som t.ex. gifter eller syror.  
 
 
 

Scenario 5 – Gasförvaringsskåp  

     
Figur 7 – Tre olika utföranden av gasskåp på institutionen. Från vänster: Skåp i korridornisch (hus III), skåp i 
korridor (hus III) och skåp i korridor (hus I). Gasledningarna som syns på skåpet i mitten är en rest från tidigare 
installationer. Nya gasledningar till hus III är under beställning. 
 
Gasflaskor med brandfarlig gas ska normalt förvaras i klassat gasskåp med gasledningssystem 
mellan gasskåpet och den utrustning där gasen ska användas. Gasledningssystem och anslut-
ning av gasskåp till evakueringsledning är under beställning för hus III. De två gasskåpen i 
hus I har såväl gasledningssystem som evakueringsledning. Ett sådant gasledningssystem ska 
normalt vara helsvetsat. Kortare gasledningar, < 1,5 m, kan utföras med slang som är godkänd 
för den aktuella gasen. 
 
Potentiella risker är läckage genom sprickor på gaslangen samt läckage vid kopplingar mellan 
gasledning och gasflaska respektive gasledning och utrustning. 
  

Figur 6 - Förvaring av kemi- 
kalier och brandfarlig vara i 
kemikalieförvaringsskåp på lab. 
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3.2 Konsekvensbeskrivning 

 
Brandfarlig vätska 
Exempel på brandfarlig vätska är etanol, aceton och toluen. Öppen hantering eller olämplig 
förvaring av brandfarlig vätska kan leda till antändning av ång-/luftblandning, om tändkälla 
finns i närheten. 
 
Andra möjliga olyckor med brandfarlig vätska är läckage vid förslutning av behållare eller 
utsläpp pga. tappad/skadad behållare. Felaktig samförvaring är också en riskkälla.  
 
Brandfarlig gas  
Exempel på brandfarliga gaser är gasol (en blandning av propan och butan), metan, vätgas, 
och acetylen. 
 
Ett utsläpp av brandfarlig gas innebär stor risk för antändning. Utsläpp kan ske via otäta kopp-
lingar, gaskranar eller gasslangar.  
 
Brandareaktiva varor  
En del brandreaktiva varorna kan självantända eller sönderfalla under värmeutveckling. En 
inneslutning kan då leda till en detonation. Varorna är ofta känsliga för värme, stötar och för-
oreningar. Vissa varor självantänder vid kontakt med brännbart material.  
 
Brandreaktiva varor delas i följande undergrupper: 
 
Brandfarliga fasta varor (t ex svavel, ferrokisel, röd fosfor) 
 
Självantändande varor (t ex vit eller gul fosfor, metalldamm) 
 
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten (t ex natrium, kalium, kal-
cium, triklorsilan)  
 
Oxiderande ämne (t ex väteperoxid, perklorsyra, natriumklorat) 
Flertalet oxiderande ämnen kan vid kontakt med vissa organiska ämnen orsaka en häftig 
brand. Vid kontakt med vissa metaller kan det sönderdelas snabbt och frigöra stora mängder 
syre som kan underhålla en eventuell brand. 
 
Organiska peroxider (benzoylperoxid, acetylperoxid) 
 
De brandreaktiva varor som omfattas av särskilda lagkrav är väteperoxid, organiska peroxi-
der, brandfarlig biograffilm, lågnitrerad nitrocellulosa och ammoniumnitrat. 
 
 
4 Riskbedömning 

 
4.1 Identifierade explosionsrisker 
Följande hantering har identifierats som riskkällor som ska utredas i denna riskbedömning:   
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 Kemikalieförråd/lösningsmedelförråd  
 Förvaringsskåp på laboratorierna, för brandfarlig vara och övriga kemikalier 
 Kylskåp/Frys (som används för förvaring av brandfarlig vara) 
 Dragskåp 
 Dragbänk 
 Säkerhetsbänk klass 2 med personskydd (”LAF-bänk”) 
 Punktutsug 
 Arbetsbänk utan punkutsug 
 Engångsbehållare för brandfarlig gas, s.k. ”Fireboys” och andra små aerosolförpack-

ningar.   
 Gasskåp inomhus 

 

I laboratorierna hanteras många olika brandfarliga varor, men de flesta i begränsade volymer.  
 
 

4.2 Identifierade antändningskällor 
I hanteringen finns ett antal möjliga tändkällor. De vanligaste är:   
 

 Statisk elektricitet  
 El-utrustning och mekanisk utrustning   
 Heta ytor  

 
Antändning av brandfarlig ånga kan ske med antändningsenergier mellan 0,1 mJ och 0,3 mJ.  
Exempel på energinivåer som kan uppkomma vid olika situationer:  

 Uppladdad person vintertid, inomhus: 60 mJ  
 Brytning av ström, ljusbåge i elkontakt: Flera J  

 

 
4.3 Statisk elektricitet 
Statisk elektricitet uppkommer oftast genom att två föremål gnids mot varandra. Gnistan som 
då uppstår kan antända brandfarlig ånga eller gas. 

 
Utrustning där explosionsfarliga miljöer kan uppstå ska jordas för att undvika uppkomst av 
statisk elektricitet. Uppladdning av person kan minimeras genom lämplig skyddsklädsel. 
 
4.4 Elektrisk och mekanisk utrustning 
Elektrisk eller mekanisk utrustning kan orsaka explosion i brandfarlig gas och ånga genom 
gnistbildning.  
 
Utrustning med risk för gnistbildning placerad inom zonklassat område ska vara godkänd för 
placeringen, det vill säga vara EX-märkt. Besiktning av elektrisk utrustning ska genomföras 
av auktoriserad besiktningsman. 
 
4.5 Heta ytor 
Heta ytor i närheten av öppen hantering av brandfarlig vätska kan leda till antändning. 
 
Yttemperatur på elektrisk eller mekanisk utrustning placerad inom zonklassat område ska vara 
minst 5◦C (rekommenderat 10-20◦C) under flampunkten för brandfarlig vätska. Maximal 
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yttemperatur på utrustning inom explosionsfarlig atmosfär redovisas i eventuell klassnings-
plan.  
 
 
5 Riskreducerande åtgärder 

 
5.1 Klassning 
Klassningsplaner ska upprättas för områden där hanteringen innebär risk för uppkomst av 
explosiv gas-/luftblandning. Klassningslaner redovisas i särskilt dokument för följande risk-
områden: 
 

 Kemikalieförråd/lösningsmedelförråd  
 Förvaringsskåp på laboratorierna, för brandfarlig vara och övriga kemikalier 
 Kylskåp/Frys (som används för förvaring av brandfarlig vara) 
 Dragskåp 
 Dragbänk 
 Säkerhetsbänk klass 2 med personskydd (”LAF-bänk”) 
 Punktutsug 
 Arbetsbänk utan punkutsug 
 Engångsbehållare för brandfarlig gas, s.k. ”Fireboys” och andra små aerosolförpack-

ningar   
 Gasförråd inomhus 

 
Utrustning inom klassat område ska vara godkänd/EX-märkt och hanteringen ska vara sådan 
att risk för uppkomst av gnistbildning pga. statisk elektricitet minimeras. 
 
5.2 Skyltning 
Områden som det ska upprättas klassningsplan för ska märkas med gul varningsskylt med text 
EX. Utmärkning av explosionsfarligt område görs vanligen genom att dörrar och passager till 
klassade områden förses med skylt. Skylten ska vara lätt läsbar.  
 

 
Figur 7 – Lämplig skylt enligt AFS 2003:3 Bilaga A. 

 
5.3 Explosionsskyddsdokument 
Ett explosionsskyddsdokument ska upprättas som är baserat på genomförd riskutredning.  Det 
kan upprättas separat eller ingå som en del i annan säkerhetsdokumentation, se dokument 
”Klassningsplaner och explosionsskyddsdokument”. Det ska vara lättåtkomligt och begripligt 
för den personal som berörs av uppgifterna. 
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Explosionsskyddsdokumentet ska framförallt innehålla uppgifter om explosionsriskerna, ev. 
skyddsutrustning och säkerhetsrutiner, klassificerade zoner, rutiner för arbetstillstånd, utrym-
ningsvägar, rutiner för omhändertagande av spill, läckage och brand. 
 
Explosionsskyltsdokumentet ska uppdateras regelbundet. 
 
5.4 Rutiner 
För att arbetet ska utföras säkert är det viktigt att det finns bestämda rutiner i händelse av 
olycka. Följande punkter ska särskilt beaktas: 
  

 Det är viktigt att varje forskargrupp inventerar vilka brandfarliga vätskor, gaser och 
brandreaktiva ämnen som hanteras och förvaras inom den egna verksamheten.  

 Forskargruppchefen är ansvarig för att informera och göra medarbetarna varse vilka 
risker som finns på respektive laboratorier. 

 Ordning och reda ska råda på arbetsplatsen. 
 Mängd brandfarlig vara som står framme ska minimeras till någon enstaka liter. 
 Tappning från större volymer till mindre volymer ska i största mån undvikas. Det ska 

strävas efter att mindre förpackningar köps in. 
 Skyddsventilationens funktion och dess betydelse för att minimera explosionsrisker 

ska tydligt kommuniceras till medarbetarna.  
 Hantering av brandfarlig vara ska ske i dragskåp/dragbänk eller vid punktutsug. Öp-

pen hantering av brandfarlig vara ska undvikas eller ske i klassat område. 
 Dörrar i närheten av dragskåp/ dragbänk/ punktutsug bör hållas stängda för att inte på-

verka skyddsfunktionen negativt. 
 Introduktion av klassningsplanen ska ske till varje ny medarbetare. 

 
 
 
 
Förvaring och hantering 
Den mängd brandfarlig vätska som förvaras framme på bänkar i laboratorielokal ska vara så 
liten som möjligt, ca 2-3 liter. Förvaring i begränsad omfattning, max 50 liter/lab. ska ske i 
ventilerat kemikalieförvaringsskåp. Förvaring av större mängd ska ske i brandtekniskt avskilt 
kemikalie/lösingsmedelsförråd.  

 
Vid hantering ska alltid slutna system eftersträvas. Hantering av brandfarlig vätska ska därför 
alltid om möjligt ske i dragskåp, på dragbänk eller på plats med punktutsug.  
 
Brandfarlig vara och giftiga ämnen får inte samförvaras.  En vätska som både är brandfarlig 
och giftig kan normalt placeras tillsammans med brandfarligt. Brandfarlig gas ska inte sam-
förvaras med brandfarlig vätska, undantag gäller för enstaka engångsbehållare av typ Fireboys 
som förvaras i särskilt kemikalieförvaringsskåp, avsett enbart för dessa.  
 
Gasförsörjning till laboratorier bör ske via centralt distributionssystem. Större gasflaskor med 
brandfarlig gas ska placeras i godkänt gasförvaringsskåp med ledningsdragning till aktuell 
utrustning. Endast enstaka mindre gasflaskor (max 5 liter) får hanteras tillfälligt, men dessa 
ska alltid flyttas till och förvaras i godkänt gasförvaringsskåp efter användning.  
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Brand 
Vid brand ska handbrandsläckare eller brandfilt användas för att släcka branden. Se tabell 1 
nedan för vanligaste typer av handbrandsläckare och vilka bränder respektive släckare avser 
att användas för. 
 
Tabell 1 – Olika typer av handbrandsläckare och vilka användningsområden de har. 

Typ av handbrand- 
släckare 

Typ av brand 

Skumsläckare Används på bränder i vanliga material som brinner med 
både glöd och flamma. Kan även användas på brand i väts-
kor, exempelvis bensin. 

Pulver 
 

Kan användas på alla typer av bränder.  

Koldioxid-/kolsyresläckare 
 

Används på brand i vätska och elutrustning. 

 
Brand i vätska kan släckas med alla dessa 3 typer av brandsläckare. Generellt är pulver att 
föredra då det är en mycket effektiv släckmetod. Man bör dock inte spruta en koncentrerad 
pulverstråle direkt ner i en brinnande vätska på mycket nära håll då det kan medföra att brin-
nande vätska trycks iväg med brandspridning och brännskador som följd. För brand i brand-
farlig vätska rekommenderas koldioxid/kolsyresläckare eller skumsläckare. 
 
Brandlarmsknappar ska användas för larm till kommunal räddningstjänst.  Finns det möjlighet 
är det även lämpligt att ringa räddningstjänsten per telefon (0-112). Går branden inte att 
släcka/kontrollera ska utrymmet lämnas och dörrar stängas och räddningstjänsten larmas. 
 
Brandskyddsutbildning är obligatorisk för alla och ska genomgås vart femte år. 
 
 
Olyckor och tillbud 
Alla inträffade olyckor och tillbud ska anmälas, se http://www5.lu.se/anstaelld/min-
anstaellning/arbetsmiljoe/anmaela-arbetsskador-och-tillbud för mer information om tillväga-
gångssätt. Olyckor med brandfarlig vara anmäls på särskild blankett.  
 
Se även länk: http://www5.lu.se/o.o.i.s/3683 ”Om något händer” vilka rutiner som gäller vid 
större olyckor. 
 
Spill  
Mindre spill kan omhändertas direkt med hjälp av vermikulit för att sedan läggas i förvarings-
låda för kemiskt avfall. Lokalen ska vädras ut om möjligt. Iakttag försiktighet vid spill av 
klass-1 vätska då en antändningsbar atmosfär finns ovanför vätskeytan. Om spillet bedöms 
vara för stort för att man själv ska kunna ta hand om det ska Räddningstjänsten larmas direkt. 
 
5.5 Säkerhetsbrytare 
Utanför varje laboratorium finns det en säkerhetsbrytare placerad. Denna bryter strömmen till 
labbänkarna. I händelse av spill ska säkerhetsbrytaren vridas om och dörren stängas till labo-
ratoriet. 
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6 Slutsats 
Riskbedömningen av verksamheten på Institutionen för kemiteknik har visat att flera klass-
ningsplaner behöver upprättas. Skyltning av att explosiv atmosfär förekommer på laboratori-
erna ska göras. Exakt placering tas dock i varje enskilt fall. Klassningsplaner med hanterings- 
och skyddsinstruktioner ska uppsättas utanför laboratorierna där brandfarlig vara hanteras. 
Vid förändring av hanteringen med brandfarlig vara ska en ny riskbedömning göras och åt-
gärder vidtas om riskerna med hanteringen har förändrats. 
 
Det är viktigt att alla anställda och alla som arbetar på laboratorierna är medvetna om rutiner 
vid hantering av brandfarlig vara. Nyanställda ska även bli informerade var explosiv atmosfär 
kan förekomma och hur man ska uppträda för att minimera risk för antändning. 
 
Ett explosionsskyddsdokument ska upprättas som är baserat på genomförd riskutredning.  Det 
kan upprättas separat eller ingå som en del i annan säkerhetsdokumentation. Det ska vara lätt-
åtkomligt och begripligt för den personal som berörs av uppgifterna. 
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Bilaga A - Riskidentifiering 
Brandfarliga vara hanteras inom institutionen för kemiteknik.  Hantering av brandfarliga väts-
kor klass 1 och 2a ska alltid ske i laboratoriets dragskåp eller säkerhetsbänk klass 2 (s.k. 
”LAF-bänk”), där krav på klassningsplan föreligger. Normal rutin är att även övrig brandfar-
lig vätska hanteras på ventilerad arbetsyta.  Hettas vätskor klass 2b eller 3 upp till en tempera-
tur som ligger mindre än 5 ◦C (rekommenderas att hålla 10-20◦C som marginal) från vätskans 
flampunkt ska även dessa alltid hanteras i dragskåp, dragbänk eller i LAF-bänk. 
 
Laboratorierna är på utvalda ställen försedda med punktutsug. Dragskåp och dragbänkar finns 
i relativt stor utsträckning.  
 
På laboratorierna förvaras även brandfarliga varor och övriga kemikalier i förvaringsskåp. 
Dessa skåp är försedda med separat ventilation. Även kylskåp används för förvaring. Om 
brandfarlig vara placeras i dem ska de vara godkända för sådan förvaring.   
 
Större mängder kemikalier förvaras i kemikalieförråd/lösningsmedelsförråd. Dessa ska EX-
klassas. 
 

                
Figur A1 - Hantering av brandfarlig vara  
på arbetsbänk med punktutsug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur A2- Hantering av brandfarlig vätska i 
dragskåp. I dragskåp med avlopp ska hante-
ring av kemikalier ske så att inga kemikalier 
riskerar komma ut i avloppet 
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Figur A3 – Hantering av brandfarlig vara på dragbänk. Dragbänk finns i dagsläget ej på Institutionen för kemi-
teknik. 

 
 

 

 
 
Figur A4 – Förvaring av brandfarlig vara i  
ventilerat kemikalieförvaringsskåp. 
Klassningsplan ska upprättas. 
 
 
 
  
 
 

Figur A5 - Fast gasinstallation i laborations-
lokal för koppling till apparatur. Klassnings-
plan skall upprättas för gasledningar med 
brandfarlig gas. 
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Figur A6 – I LAF-bänkar kan brandfarlig vara hanteras. 
Onödiga tändkällor ska undanröjas innan arbete påbörjas. 
För LAF-bänkar ska klassningsplan upprättas. 
 

 
 

Figur A7 - När arbetsytor ska rengöras används etanol 
eller aceton ibland som rengöringsmedel. Dessa är 
brandfarliga vätskor som ska hållas undan från tänd-
källor. Vid rengöring ska försiktig påföring av vätskan 
eftersträvas.

 
 
 
 

 
Kemikalieförråd/lösningsmedelsförråd 
I kemikalieförråd/lösningsmedelsförråden förvaras brandfarlig vara i ventilerade kemikalie-
förvaringsskåp. Viss upptappning från större till mindre kärl kan förekomma i några förråd. 
Det pågår arbete med att förse kemikalieskåpen med tråg för att hindra spill från att spridas ut 
på golv. Alla förråd har tröskel som hindrar spill från att spridas utanför aktuellt förråd.  
 

I Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga väts-
kor med ändringar i SÄIFS 2000:5 finns krav avseende invallningen vid förvaring av brand-
farlig vätska i lösa behållare. Se tabell A1 nedan.  
 
Tabell A1 – Invallning av brandfarlig vätska i lösa behållare i A-byggnad (V är volym i liter). 

 
 
 
Miljöförvaltningen i Lunds kommun har hårdare krav avseende invallning: 10 % av den för-
varade mängden + den största behållarens volym. 


