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DOKUMENTINFORMATION 
 
Vår beställare: Lunds Universitet 

Tillståndshavare: Kemiska Institutionen  

Föreståndare brandfarlig 

vara: 

CMPS 

Bioteknik 

Fysikalisk kemi 

Gemensamma funktioner 

Kemisk fysik 

CAS 

Teknisk mikrobiologi 

Teoretisk kemi 

Tillämpad biokemi 

 

Hans-Erik Åkerlund 

Maria Andersson 

Maria Södergren 

Karl-Erik Bergqvist 

Villy Sundström 

Patric Jannasch 

Christer Larsson 

Ulf Ryde 

Lei Ye 

Samordningsansvarig: Samordningsansvarig inom Kemiska institutionen är Karl-Erik Bergquist.  

 

Det finns tre institutioner inom Kemicentrum; Kemiska Institutionen, 

Institutionen för kemiteknik och Institutionen för Livsmedelsteknik. 

Samordningsansvarig för hela Kemicentrum är Karl-Erik Bergquist. 

 

Riskutredningens 

omfattning: 

Denna utredning omfattar hantering av brandfarlig vara inom Kemiska 

Institutionen på Kemicentrum, Lunds Universitet. Övrig hantering av 

brandfarlig vara inom Kemicentrum, exempelvis inom annan institution, 

omfattas inte av denna utredning.  

 

Handlingen inbegriper en Riskutredning enligt Lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE) för bef. hantering inom 

institutionen samt Klassningsplaner enligt SRVFS 2004:7. 

 

 

RITNINGAR 

Följande ritningar kompletterar denna riskutredning. 
Ritn. nr Ritningens benämning Datum Rev. datum 

KL-A,B Klassningsplan – Centralt förråd för brandfarlig gas 

resp. lösningsmedelsavfall 

2015-01-12 - 

KL-C Klassningsplan – Kemikalieförråd inom avdelning 2015-01-12 - 

KL-D Klassningsplan – Gasförråd/gasskåp inom avdelning 2015-01-12 - 

KL-E Klassningsplan – Ventilerat förvaringsskåp för 

brandfarlig vätska i laboratorielokal 

2015-01-12 - 

KL-F Klassningsplan – Kylskåp/frys för brandfarlig vara 2015-01-12 - 

KL-G, H Klassningsplan – Dragskåp med skyddsventilation 

samt med resp. utan spillskydd 

2015-01-12 - 

KL-I Klassningsplan – Öppen hantering av enstaka liter på 

arbetsbänk med punktutsug 

2015-01-12 - 

KL-J Klassningsplan – Öppen hantering av enstaka liter på 

arbetsbänk utan punktutsug 

2015-01-12 - 

KL-K Klassningsplan – Hantering av brandfarlig vara på 

dragbänk 

2015-01-12 - 

KL-L Klassningsplan – Anslutning av lös gasflaska i 

laborationslokal 

2015-01-12 - 

KL-M Klassningsplan – Uttagspost i lab för brandfarlig gas 

från lokal tömningscentral 

2015-01-12 - 
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INTERNKONTROLL 

Internkontrollen innefattar att annan brandingenjör granskar förutsättningar och föreslagna 

lösningar i denna riskutredning. Detta utförs i samtliga skeden. 

 
Handling, datum Författare Kontrollerad av 

Förhandskopia, 2015-02-06 Jakob Karlsson Joakim Sender 

Första utgåva, 2015-03-12 Jakob Karlsson Joakim Sender 
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INLEDNING 
Denna handling är upprättad för att uppfylla krav i Lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE) på utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö 

eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga varor 

samt om konsekvenserna av sådana händelser.  

 

Därtill avser denna dokumentation att tillgodose krav i föreskriften SRVFS 2004:7 om 

utredning och bedömning av riskerna för explosiv atmosfär. Där anges att en 

verksamhetsutövare skall bedöma risken för antändning av explosiv atmosfär. Bedömningen 

skall omfatta all normalt förekommande verksamhet, vari ingår underhåll, städning och 

rengöring samt förväntade avvikelser och fel. 

 

Riskutredning 

Denna rapport avser att identifiera de risker som finns förknippade med hanteringen av 

brandfarlig vara inom Kemiska Institutionen, samt föreslå riskreducerande åtgärder för att 

risken, inom och utanför verksamhetslokalerna, ska vara på en acceptabel nivå. 

Riskutredningen fokuserar huvudsakligen på att minimera risken för personskador, både på 

den som hanterar varorna och tredje man. Utöver detta beaktas även sådana risker som 

potentiellt kan leda till stora egendomsskador, för att minimera kostnaderna och eventuella 

ställtider vid en inträffad brand. 

 

Riskutredningen innebär i praktiken att förutsättningarna för hanteringen kontrolleras i 

förhållande till krav och allmänna råd i relevanta föreskrifter, samt anvisningar i 

informationsblad, från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Efterlevnad av 

allmänna råd och anvisningar från MSB bedöms normalt medföra att en acceptabel risknivå 

erhålls.   

 

Klassning av riskområden med explosiv atmosfär 

Med explosionsfarlig miljö avses ett område där explosiv atmosfär kan förekomma samt 

intilliggande områden i vilka arbetstagare kan utsättas för fara orsakad av den explosiva 

atmosfären. 

 

Explosiv atmosfär är en blandning, av gas/gaser (även luft) med annan gas, ånga, aerosol, i 

vilken en hastig exoterm kemisk reaktion med eller utan påtaglig tryckvåg efter antändning 

sprider sig till hela eller större delar av den oförbrända blandningen. 

 

Med klassning menas fastställande av riskområde och dess utsträckning d v s en bedömning 

om explosiv gasblandning kan uppstå och i så fall i vilken omfattning. I klassningsplan skall 

anges riskområdets indelning i zoner. Varje zons utsträckning horisontellt och vertikalt skall 

bedömas. Det skall också fastställas vilken explosionsgrupp och vilken temperaturklass som 

gäller för riskområdet. 

 

Denna klassningsplan tar enbart hänsyn till sådana explosionsrisker som avses i SRVFS 

2004:7 d.v.s. inte sådana explosionsrisker som beror på närvaron av kemiskt instabila ämnen, 

varor som innehåller explosivämnen, eller explosionsrisker i samband med sådan transport av 

farligt gods som avses i Lag (2006:263) om transport av farligt gods. 

 



 
KEMISKA INSTITUTIONEN 
HELGONAGÅRDEN 16:6 

LUND 
RISKUTREDNING & KLASSNINGSPLAN 

Sida 
7 

Uppdragsnr 
60202071 

  
Informationshandling 

Ändr. Datum 

 2015-03-12 

 

 

https://bdabbr.sharepoint.com/sites/projekt01/kemiska-institutionen-kemicentrum-lunds-universitet/26 beskrivningar/riskutredning & klassningsplan 
kilu_förhandskopia_150309.doc  

REGELVERK OCH ANVISNINGAR 

Gällande regelverk är lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och 

förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1075) samt tillhörande 

föreskrifter från MSB:  

 

 Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga 

vätskor 

 Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, 

bergrum och rörledningar för brandfarlig gas 

 Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös 

behållare 

 Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:7) om explosionsfarlig miljö vid 

hantering av brandfarliga gaser och vätskor 

 

För förtydligande av acceptabla lösningar som tillgodoser ovanstående föreskrifter ger MSB 

även ut handböcker och informationsblad, exempelvis: 

 

 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga 

gaser och vätskor 

 Brandfarliga varor – Hantering på laboratorium 

 Brandfarliga varor – Skåp för förvaring 

 

Klassning av områden följer generellt SEK handbok 426 utgåva 4, "Klassning av 

explosionsfarliga områden – områden med explosiv gasatmosfär” (baserad på EN 60079-10 

och med nationella tillägg i bilagor). 

 

Dessutom gäller tillämpliga delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), Elsäkerhets-

verkets föreskrifter (ELSÄK-FS) och standarder.  

 

FÖRKLARINGAR 

Aerosoler 

Aerosolbehållare är engångsbehållare, innehållande vätska och gas där vätskan i behållaren är 

brandfarlig även om behållaren saknar brandfarlig gas, med utsläppsventil och munstycke. 

T.ex. burkar för sprayfärg. 

 

Brandfarlig gas 

Gaser som vid 21ºC kan bilda en antändbar blandning med luft klassas som brandfarliga. 

 

Brandfarliga vätskor 

Brandfarliga vätskor indelas i fyra klasser: 

 

Klass 1  flampunkt < 21ºC 

Klass 2a  flampunkt ≥21ºC men ≤ 30ºC 

Klass 2b  flampunkt >30ºC men ≤ 55ºC 

Klass 3  flampunkt >55ºC men ≤ 100ºC 
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Brandreaktiva varor 

Brandreaktiva varor är en typ av brandfarliga varor som omfattas av lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB) som, genom att meddela föreskrifter, anger vad som omfattas av begreppet 

"brandreaktiv vara".  

 

Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga 

vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med 

oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga 

fasta ämnen. Vissa utvalda kemiska produkter med sådana egenskaper omfattas av lagen om 

brandfarliga och explosiva varor genom att MSB anger dem som "brandreaktiva varor". Det 

gör MSB genom att utfärda föreskrifter om dem, och de brandreaktiva varor som MSB har 

föreskrifter om är därmed brandfarliga varor i lagens mening.  

 

Sådana brandreaktiva varor som omfattas av särskilda lagkrav är väteperoxid, organiska 

peroxider, brandfarlig biograffilm, lågnitrerad nitrocellulosa och ammoniumnitrat. 

 

Observera att det finns många kemiska produkter som har samma typ av egenskaper som de 

brandreaktiva varorna, men som inte omfattas av lagen. Uppgifter om sådana egenskaper ska 

bland annat anges i säkerhetsdatabladet. 

 

Explosionsgrupp 

Ämnen delas in i explosionsgrupper i följande grupper IIA, IIB och IIC. Dessa baseras på den 

minsta tändenergi som krävs för att antända en gasblandning. IIA är den lägsta gruppen 

avseende krav. 

 

Flampunkt 

Flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken en brännbar vätska avger ånga i sådan mängd 

att en antändbar blandning med luft kan bildas. 

 

LEL 

Undre explosionsgräns (LEL, lower explosive limit) är den lägsta koncentration av gas eller 

ånga i luft vid vilken blandningen är explosiv. 

 

MIE 

MIE (Minimal Ignition Energy) är den mista energi som krävs för att antända en 

stökiometrisk luft/bränsle blandning. 

 

Relativ densitet (RDT) 

Mått på förhållandet mellan densiteten hos en specifik gas och densiteten hos torr luft. En gas 

med RDT ≥ 1 är tyngre än luft och ansamlas ofta i lågpunkter vid ett eventuellt utsläpp. 

 

Riskområde 

Ett riskområde kan komma att uppdelas i ett antal skilda områden, zoner, allt efter graden av 

risk, som bedöms föreligga. För brandfarliga varor benämns zonerna 0, l respektive 2. 
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Zon 0 Område där explosiv atmosfär förekommer ständigt, 

långvarigt eller ofta. 

 

Zon 1  Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma 

ibland vid normal hantering. 

 

Zon 2  Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma 

vid normal hantering men om den ändå gör det, endast 

har kort varaktighet. 

 

Temperaturklass 

Brandfarliga varor indelas i temperaturklasser, T1 -T6, med avseende på gasens eller ångans 

antändbarhet mot heta ytor (termiska tändpunkt). 

 

Termisk tändpunkt  

Ett ämnes termiska tändpunkt är den temperatur vid vilken en antändbar blandning av ett 

ämne antänds utan pilotlåga. 

 

BERÄKNINGAR 

Denna riskutredning innehåller inte några beräkningar eller annan analytisk dimensionering. 

 

REVIDERINGAR 

Vid förändringar inom anläggningen och i område som påverkar riskbedömningen skall denna 

handling revideras med hänsyn därtill så att den alltid är aktuell. Ansvaret för detta åvilar den 

samordningsansvarige av KILU:s föreståndare för brandfarlig vara.  

 

Detta är en första utgåva av handlingen utan revideringar. 
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1 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 VERKSAMHET 

Inom Kemicentrum finns det tre olika institutioner; Kemiska Institutionen, Institutionen för 

Kemiteknik och Institutionen för Livsmedelsteknik. Denna handling avser Kemiska 

institutionen, KILU.  

 

Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi 

inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, 

LTH). All forskning och utbildning vid institutionen sker inom Kemicentrum (KC) på 

fastigheten Helgonagården 16:6 i Lund. 

 

Forskning 

På Kemiska institutionen bedrivs forskning, av internationellt och nationellt ledande 

forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade 

frågeställningar. På kemiska institutionen finns även avancerad instrumentering som krävs i 

modern molekylär forskning. Forskningen och det nära samarbetet med näringslivet bidrar till 

nya innovationer och lösningar inom bland annat teknik, medicin, livsmedel, energi och miljö.  

 

Utbildning 

Kemiska institutionen bedriver även utbildning inom kemins samtliga områden. Utbildningen 

sker i nära samarbete med forskningen och med lärare som ingår i verksamhetens 

forskargrupper.  

 

Organisation 

Totalt har KILU ca 425 anställda, varav ca 230 forskarstuderande. Antalet helårsstudenter 

som deltar i grundutbildningen är nästan 600. KILU är den största institutionen vid 

Kemicentrum. Kemicentrum rymmer även institutionerna för Kemiteknik och 

Livsmedelsteknik. 

 

KILU omfattar nio olika forskargrupperingar (benämns fortsättningsvis som avdelningar): 

 Centrum för analys och syntes (CAS) 

 Kemisk fysik 

 Biokemi och strukturbiologi 

 Biofysikalisk kemi 

 Tillämpad biokemi 

 Fysikalisk kemi 

 Teoretisk kemi 

 Teknisk mikrobiologi 

 Bioteknik 
 

Institutionen leds av en institutionsstyrelse och har en gemensam administration. 

 

1.2 BYGGNADSBESKRIVNING 

KILU bedriver verksamhet inom KC (Kemicentrum). KC består av fem olika byggnader och  

http://www.naturvetenskap.lu.se/
http://www.lth.se/
http://www.lth.se/
http://www.kemicentrum.lu.se/index.php?id=2978&no_cache=1
http://www.kemicentrum.lu.se/index.php?id=2978&no_cache=1
http://www.chemeng.lth.se/
http://www.foodandnutrition.lth.se/
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KILU har verksamhet i hus 1, 2 och 3. I nedanstående tabell redovisas 

avdelningarnas/forskningsgrupperingarnas placeringen inom KC. Se även situationsplan för 

KC i figur 1. 

 

Avdelningar/forskningsgrupp Hus Plan 

Centrum för analys och syntes (CAS) 

Kemisk fysik 

1 

1 

-1, 0 

0 

Biokemi 

Biofysikalisk kemi 

Tillämpad biokemi 

2 

2 

2 

-1, 0, 1, 2 

-1, 0, 1, 2 

3 

Fysikalisk kemi 

Teoretisk kemi 

Teknisk mikrobiologi 

Bioteknik 

3 

3 

3 

3 

1, 2 

2, 3 

3 

3, 4 

Tabell 1: Forskningsavdelningarnas placering inom hus och våningsplan 

 

 

 
Figur 1: Situationsplan över Kemicentrum 

 

Avdelningarna är utspridda över Kemicentrum i olika byggnader och våningsplan, men 

utförandemässigt är de förhållandevis lika varandra. Gemensamt för avdelningarna är att de 

huvudsakligen inrymmer laboratorier och kontorsrum som ligger utmed en eller flera 

parallella korridorer. Laboratoriernas planlösning och inredning är generellt sett 

standardiserad inom respektive byggnad och inrymmer normalt dragskåp och förvaringsskåp 

utmed sidoväggar och arbetsbänkar centralt i rummet. I anslutning till avdelningarnas 

korridorer finns även kemikalieförråd och vanligtvis gasförvaringsskåp. Figur 2 visar en 

planritning över ett typiskt våningsplan i Hus 3 med laborationslokaler, kontorsrum och 

kemikalieförråd utmed avdelningskorridorer.  

 

http://www.kilu.lu.se/forskning/centra/cas/
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Inom avdelningarna är hanteringen av brandfarlig vara fysiskt avgränsad till: 

 Laboratorier 

 Kemikalieförråd 

 Gasförråd 

  

 
Figur 2: Plan 1 i Hus 3 

 

På Kemicentrum finns även ett centralt förråd för gasflaskor, samt ett central förråd för 

lösningsmedelsavfall, vilka är gemensamma för avdelningarna och placerade inom en 

sidobyggnad (endast 1 våning) till Hus 3.  

 

I byggnaderna i stort finns även seminarierum, restaurang/cafeteria, bibliotek, kontor, 

studierum och tekniska utrymmen.  

 

1.3 BRANDFARLIGA ÄMNEN 

Inom institutionens forskargrupper hanteras ett stort antal olika kemikalier varav ett flertal är 

klassade som brandfarlig vara. De hanterade volymerna varierar mycket mellan de olika 

enheterna och avdelningarna. Likaså varierar hanteringen dels över tid men också mellan 

olika forskningsprojekt och forskargrupper.  

 

De hanterade volymerna medför att KILU omfattas av tillståndsplikt för hanteringen av 

brandfarliga varor. Den hanterade mängden pikrinsyra vara medför dock inte tillståndsplikt 

för explosiva varor. 

 

De maximala volymer som KILU söker tillstånd för att hantera redovisas i tabell 2 nedan 

(exkluderat redovisade explosiva varor). Den redovisade mängderna brandreaktiva varor 

avser ämnen som omfattas av LBE-lagstiftningen, alltså väteperoxid, organiska peroxider och 

ammoniumnitrat. 
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Typ av brandfarlig vara Klass/Ämne Maximal volym/mängd 

Brandfarlig gas - 2 000 liter 

Brandfarlig vätska 1 12 000 liter 

2 5 000 liter 

3 3 000 liter 

Brandreaktiva varor Väteperoxid 2 liter 

Organiska 

peroxider 

2 kg 

Ammoniumnitrat 20 kg 

Explosiva varor Pikrinsyra 2 kg 

Tabell 2: Max. hanterade volymer inom KILU:s verksamhet på Kemicentrum 

 

Observera att det finns ett flertal andra kemiska produkter på KILU (ca 500 kg) som har 

samma typ av egenskaper som de brandreaktiva varorna, men som inte omfattas av aktuell 

lagstiftning.  

 

Gemensamt för alla avdelningar är att brandfarlig vätska huvudsakligen hanteras i mindre och 

lösa behållare vilka förvaras i kemikalieförråd med lokalisering inom respektive avdelning. 

Därtill lagras även mindre volymer i mekaniskt ventilerade skåp i laboratorier, huvudsakligen 

vätskor som används frekvent i pågående forskningsprojekt.  

 

Brandfarliga vätskor inom KILU, som hanteras i volym överstigande 50 liter, är följande: 

 Aceton 

 Etanol >99% 

 Metanol 61 - 100% 

 Etylacetat 

 Heptan 

 Etanol 95% 

 Acetonitril 

 2-Propanol 

 Toluen 

 Tetrahydrofuran 

 Hexan 

 Dietyleter 

 Cyklohexan 

 Petroleum ether 

 Bensen 

 1,4-Dioxan 

 n-pentan 

 

Gällande brandfarlig gas så sker hanteringen främst med lokala tömningscentraler inom några 

av forskningsavdelningarna, samt med ett större naturgassystem som försörjs via stadsnätet. 

De lokala tömningscentralerna försörjs via gasflaskor som förvaras i förråd inom berörd 

avdelning. Därtill finns ett centralt förråd för gasflaskor som är gemensamt för hela KILU.  
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Hanterad brandfarlig gas omfattar huvudsakligen: 

 Naturgas/metan 

 Gasol 

 Vätgas 

 Acetylen 

 Iso-butan 

 

Centrum för analys och syntes (CAS) 

Vid Centrum för analys och syntes (CAS) bedrivs forskning inom organisk kemi, analytisk 

kemi, oorganisk kemi, material- och polymerkemi. Viktiga forskningsområden är hälsa, 

smarta material, energi, grön kemi och miljökemi.  

 

CAS är både den till ytan största avdelningen inom KILU och den avdelning som hanteras 

störst mängd brandfarlig vara. Här hanteras både brandfarlig vätska och brandfarlig gas.  

 

Förekommande brandfarlig vätska omfattar huvudsakligen olika typer av lösningsmedel som 

används inom syntes- och analysverksamhet, vilket bl.a. omfattar destillation. Ett annat 

frekvent förekommande användningsområde för lösningsmedel är i samband med 

högupplösande vätskekromatografi, HPLC (high-performance liquid chromatography). 

Mestadels rör det sig om mindre mängder av respektive produkt, men för ett 30-tal typer av 

lösningsmedel hanterar de över 10 liter.  

 

Hanteringen av brandfarlig gas omfattar huvudsakligen vätgas (bl.a. för gaskromatografi), 

acetylen, metan, isobutan och naturgas. Naturgasen distribueras inom stora delar av 

Kemicentrum via ett fast rörsystem med anslutning till stadsnätet. Lagring av naturgas 

förekommer således inte inom Kemicentrum. Övriga av de ovan nämnda gaserna ingår i 

mindre tömningscentraler som endast försörjer ett eller ett fåtal laboratorier. För dessa lagras 

gasflaskor i avdelningens olika gasförråd från vilka fasta distributionsrör går till gasuttag 

inom berörda laboratorier.  

 

Kemisk fysik 

Inom avdelningen Kemisk fysik genomförs olika former av laserspektroskopi för studier av 

såväl biologiska som syntetiska material. Problemställningar relaterade till energiomvandling 

och -lagring är centrala för avdelningens verksamhet. En mindre verksamhet för syntes av 

organiska och oorganiska substanser och material förekommer även inom avdelningen.  

 

Brandfarliga varor som hanteras är framför allt lösningsmedel för rengöring och för att göra 

lösningar av färgämnen och oorganiska salter. All hantering av lösningsmedel är manuell, och 

flaskor med storlekar mellan 100 ml och 2.5 l används. Etanol och aceton (< 1 liter) används 

för rengöring av glas och annan redskap. Mindre volym (10-100 ml) av lösningsmedel såsom 

metanol, etanol, acetonitril, dimethylamine, toluen används för att göra lösningar av 

färgämnen och oorganiska salter.  

 

Avdelningen hanterar även brandfarlig gas, huvudsakligen vätgas, och fasta föreningar/salter 

samt rena metaller (t ex natrium). Vätgas lagras i avdelningens gasförråd och är ansluten till 

en tömningscentral som försörjer gasuttag inom ett av laborationlokalernas dragskåp.  
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Biokemi, strukturbiologi och biofysikalisk kemi (CMPS) 

Forskning och undervisning inom dessa avdelningar domineras av frågor kring proteiners 

struktur, dynamik och funktion. Verksamheten är mycket varierad där kemikaliehanteringen 

och hanteringen av brandfarlig vara endast utgör en liten del av verksamheten. Antalet 

anställda, gästforskare och studenter uppgår till ca 120 personer. Gästforskare och studenter 

kommer från hela världen och vistas vid avdelningen från enstaka månader till några år. 

 

De mest förekommande brandfarliga vätskorna utgörs av etanol, metanol, acetonnitril och 

etylacetat. Bruksmängder i labb är normalt 1-2,5 liter per labb och vara, och förvaras då i 

ventilerade skåp. Hanteringen sker huvudsakligen i samband med vätskekromatografi i form 

av HPLC, samt in-/avfärgning av geléer.  

 

Gasuttag för naturgas finns inbyggda i arbetsbänkar till ett flertal laboratorier, men används 

sällan. 

 

Tillämpad biokemi 

Forskningen inom denna avdelning innefattar bl a ”protein engineering”, växtbioteknik, 

separation och analys av biomolekyler, biomaterial, imprintade polymerer, biosensorer, 

industriell bioteknik, samt biomedicinsk nutrition.  

 

Avdelningens hantering av brandfarlig vara utgörs huvudsakligen av mindre volymer 

lösningsmedel för sterilisation, kemisk syntes och vätskekromatografi.  

 

Gasuttag för naturgas finns inbyggda i arbetsbänkar till ett flertal laboratorier och används 

frekvent för sterilisering av redskap.   

 

Fysikalisk kemi och teoretisk kemi 

Forskningen vid avdelningen för Fysikalisk kemi behandlar yt- och kolloidkemi. Forskningen 

har ett brett perspektiv som sträcker sig från grundläggande överväganden av intermolekylär 

interinteraktion till praktiska konsekvenser för industri och medicin.  

 

Vid avdelningen för Teoretisk kemi studeras huvudsakligen statistisk termodynamik och 

kvantumkemi.   

 

Brandfarlig vara som hanteras inom avdelningarna omfattar huvudsakligen lösningsmedel. 

Gasuttag för naturgas finns även inbyggda i arbetsbänkar till ett flertal laboratorier.  

 

Teknisk mikrobiologi 

Avdelningen för teknisk mikrobiologi bedriver forskning inom olika ämnen. Dessa ämnen är 

allt från industriellt relevanta ämnen såsom produktion av mikrobiellt biobränsle, probiotika 

och livsmedelssäkerhet, till mer grundläggande ämnesområden med exempelvis biokatalys, 

biofilmbildning i vattenledningar och metanoxidation i deponier. I samarbete med Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) utförs även forskning på kriminaltekniska DNA-

analyser. 

 

Avdelningen för teknisk mikrobiologi använder etanol för avtorkning av bänkytor och det är 

den största användningen av brandfarlig vara som avdelningen har. Max 150 liter etanol finns 
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lagrat och den största delen står i ventilerade skåp i avdelningens kemikalieförråd. En viss del 

finns lagrat ute i labben i ventilerade skåp och sprutflaskor används för att torka av 

bänkytorna. 

 

På avdelningen förekommer även HPLC-analyser med lösningsmedel som mobilfas. 

Mobilfasen består av största delen av heptan (85% heptan, 15% isopropanol). Max 30 liter 

heptan och max 15 liter isopropanol finns lagrat och den största delen av dessa står i 

ventilerade skåp i ett kemikalieförråd. 

 

I labben på teknisk mikrobiologi finns det uttag för naturgas som används till brännare. I 

sterilskåpen, där brännarna används mest, används brännare som stänger av gasen självmant 

om lågan råkar slockna. Avdelningen har också mindre gasolflaskor (ca 0,8 liter) som 

används till att smälta glaskanter och som förvaras i avdelningens gasförråd. 

 

Bioteknik 

Forskningsverksamheten vid avdelningen för Bioteknik omfattar områden som industriell 

bioteknik, enzymteknologi, mikrobiell teknik, molekylärbiologi, miljöbioteknik inklusive 

biogasforskning, bioseparation och bioanalys. 

 

Vid avdelningen för bioteknik används etanol för avtorkning av bänkytor och det är den 

största användningen av brandfarlig vara som avdelningen har. Max 90 liter etanol finns 

lagrat och den största delen står i ventilerade skåp i avdelningens kemikalieförråd. En viss del 

finns lagrat ute i labben i ventilerade skåp och sprutflaskor används för att torka av 

bänkytorna. 

 

På avdelningen förekommer även HPLC-analyser med lösningsmedel som mobilfas. 

Mobilfasen består av största delen av acetonitril och metanol. Max 50 liter acetonitril och max 

70 liter metanol finns lagrat och den största delen av dessa står i ventilerade skåp i ett 

kemikalieförråd. 

 

Vätgas används i gaskromatografi (GC)-instrumentet för att skapa den flamma som behövs 

vid detektion. Gastuben (100% H2) står i ett gasskåp och är kopplad till instrumentet med 

gasledningar. Vätgas används också i en anaerob-kammare för att säkerställa att inget syre 

finns kvar i kammaren. Detta sker genom att en liten mängd vätgas reagerar med en 

katalysator och bildar vatten från syret. Vätgasen tillförs kammaren via gasledningar från en 

gastub (gasmix med 10% H2/ 5% CO2/ 85% N2) placerad i gasskåp.  

 

Avdelningen har också en atomabsorptions-spektrofotometer som använder sig av acetylengas 

vid analys i flamma. Gastuben står i ett gasskåp och är inkopplad med gasledningar till 

instrumentet som står inne i ett lab.  

 

Vid avdelningen bedrivs forskning kring anaerob nedbrytning (rötning) av biomassa för 

biogas (metan) produktion. Denna sker i liten skala ute på bänkar i labben eller i större skala i 

dragbänkar kopplade till ventilationen.  

 

I ett fåtal av labben på Bioteknik finns det uttag för naturgas. Det förekommer dock ingen 

användning av naturgas i t ex brännare, och huvudkranen är alltid stängd.  
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Avdelningen har också mindre gasolflaskor (ca 0,8 liter) som används till att smälta 

glaskanter och till avbränning vid ympning av fermentorer. Gasolflaskorna förvaras i 

avdelningens gasförråd. 

 

Administrativa avdelningen 

Den administrativa avdelningen ansvarar för föreläsningssalar, seminarierum, allmänna 

utrymmen samt lokaler för vaktmästeri och lokalvård. I detta ingår det centrala förrådet för 

gasflaskor samt det centrala förrådet för lösningsmedelsavfall.  

 

1.4 HANTERINGSSTÄLLEN 

Riskutredningen grundar sig på platsbesök och genomgång av de lokaler där institutionen 

bedriver verksamhet, samt intervju av respektive föreståndare för brandfarlig vara. I enlighet 

med föregående avsnitt hanteras ett stort antal olika ämnen som utgör brandfarlig vara inom 

KILU. Trots detta är förutsättningarna och handhavandemomenten förhållandevis likriktade 

inom och mellan de olika avdelningarna, vilket medför att riskerna kan beskrivas och 

bedömas utifrån ett antal typiska hanteringsställen.  

 

Följande typiska hanteringsställen har identifierats: 

 Centralt förråd för brandfarlig gas 

 Centralt förråd för lösningsmedelsavfall 

 Kemikalieförråd inom avdelning 

 Gasförråd inom avdelning inkl. tömningscentraler 

 Laboratorielokal inom avdelning inkl. förvaringsskåp, kylskåp/frys, dragskåp, 

uttagsposter för gas, arbetsbänk med resp. utan punktutsug 

 

1.5 BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD 

I detta avsnitt redovisas överskådligt de huvudsakliga brandskyddsåtgärderna för berörda 

byggnader inom Kemicentrum. För mer detaljerade beskrivningar hänvisas läsaren till 

respektive byggnads brandskyddsdokumentation, varifrån nedanstående är hämtat.  

 

Brandskyddet skiljer sig något mellan de tre berörda byggnaderna, Hus 1, 2 och 3, då de bl.a. 

är av olika storlek och med olika antal våningar, samt då de är uppförda och ombyggda vid 

olika tidpunkter. Flera principer för brandskyddet är dock desamma.  

 

Hus 2 och 3 är uppförda i brandteknisk klass Br1, medan Hus 1 huvudsakligen är uppförd i 

brandteknisk klass Br2. 

 

Brandceller 

Utrymmen som generellt är utförda som egna brandceller är:  

 Kemikalieförråd 

 Förråd och skåp för gasflaskor  

 Trapphus och ev. slussar  

 Utrymningsvägar 

 Fläktrum  
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Våningsplanen brandcellsindelas även för att begränsa storleken på enskilda brandceller. Ett 

antal laboratorielokaler, kontorsrum och liknande kan dock ingå i samma brandcell. I Hus 1 

återfinns större brandceller än i övriga delar av Kemicentrum eftersom byggnaden är skyddad 

med automatisk vattensprinkleranläggning. Bjälklag utgör generellt brandcellsgräns.  

 

Brandcellsskiljande väggar och bjälklag har i allmänhet utförts i lägst klass EI 60, undantaget 

Hus 1 där brandceller i allmänhet är utförda i lägst klass EI30 (dock har EI 60 tillämpats för 

bl.a. kemikalieförråd och osprinklade utrymmen). Brandspridning mellan huskropparna 

försvåras bl.a. genom att gångar som förbinder byggnaderna förses med dörrar i klass EI 60-C 

i anslutningarna. 

 

Larmanordningar 

Byggnaderna är försedda med automatiskt brandlarm i form av rökdetektorer. Ytor som 

normalt övervakas är:  

 Trapphus  

 Korridorer och passager  

 Publika lokaler  

 Vissa lab/kontor 

 

Brandlarmet är vidarekopplat till räddningstjänsten. Då det automatiska brandlarmet 

detekterar brand startar även utrymningslarm inom berörda byggnader och områden. 

Utrymning sker dels via trapphusen, via klassade utrymningskorridorer till det fria, via 

utvändiga trappor eller via annan brandcell.   

 

Utrymningslarm aktiveras även om trycket i frånluftssystemen sjunker till ca 50 Pa strax 

innan fläkten, d.v.s. ifall skyddsventilationen till dragskåp o.d. försvinner.  

 

Utrymningslarm har anordnats i form av ringklocka, talat meddelande samt blixtljus. Talat 

meddelande installeras för att hantera stora personflöden i större förbindelseytor/foajéer inom 

hela Kemicentrum. 

 

Släckutrustning 

Automatisk vattensprinkleranläggning finns i Hus 1, med undantag för bl.a. kemikalieförråd 

och skåp för brandfarlig gas.  

 

Handbrandsläckare är utplacerade inom hela Kemicentrum. Placering har i allmänhet skett i 

anslutning till trapphus och utgångar till det fria så att längsta gångavstånd till släckutrustning 

inte överstiger 25 meter. Normalt är även varje laboratorium försedd med minst en 

handbrandsläckare. 

 

Ventilation 

Byggnadernas ventilationssystem är utförda med mekanisk till- och frånluft.   

 

Ventilationssystem som betjänar laborationslokaler (inklusive dragskåpens skyddsventilation) 

är utförda med två parallellkopplade aggregat för respektive kanalsystem, vilket ger en 

inbyggd redundans för att hantera felfungerande aggregat. I Hus 3 finns även ett tredje 

aggregat som endast används vid driftstopp av någon av de ordinarie fläktarna. 
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Ventilationsaggregaten är dock inte försedda med reservkraftförsörjning, vilket innebär att de 

är känsliga för större strömbortfall. Om trycket i båda frånluftssystemen sjunker till ca 50 Pa 

strax innan fläkten ges signal för aktivering av utrymningslarm. 

 

Fläktrum är placerade på de översta våningsplanen samt i källare. Respektive aggregat 

betjänar i allmänhet flera brandceller, och respektive ventilationssystem är uppbyggt med 

stora samlingskanaler på fläktplan.  

 

Brandgasspridning förhindras med en kombination av fläktar i drift (d.v.s. att till- och 

frånluftssystemen fortsätter att gå vid brand) och brandgasspjäll eller brand-/brandgasspjäll. 

Strömförsörjningen är säkerställd så att en brand inte kan slå ut strömförsörjning till 

ventilationssystemet som betjänar de brandpåverkade lokalerna. 

 

I Hus 1 är anslutningar mellan kemikalieskåp och ventilationssystem utförda med 

brandmanschett som klämmer igen plaströrsanslutning.  

 

Övrigt 

Väggar och takytor i lokal för brandfarlig verksamhet (kemikalieförråd, gasförråd och 

laboratorium) har utförts med ytskikt i lägst klass B-s1,d0 (klass 1) fäst på klass A2-s1,d0 

(obrännbart underlag) eller tändskyddande beklädnad.  

 

Nödbelysning finns generellt i utrymningsvägar, korridorer utan dagsljusinsläpp samt i 

samlingslokaler. 
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2 ANVISNINGAR FÖR FÖRVARING OCH HANTERING 

Utförandet och övriga förutsättningar som beskrivs i nedanstående stycken är avgörande för 

att hanteringen ska ske på ett betryggande sätt. Ändringar eller avvikelser från detta kan 

föranleda att slutsatserna i riskutredningen blir ogiltiga, och kompensatoriska åtgärder kan 

vara nödvändigt.  

  

2.1 CENTRALT FÖRRÅD FÖR BRANDFARLIG GAS 

Det centrala förrådet för gasflaskor är lokaliserat till en enplans sidobyggnad till Hus 3. 

Förrådet för gasflaskor är indelat i tre utrymmen; ett för brandfarliga gaser, ett för giftiga 

gaser och ett för övriga gasflaskor. I samma sidobyggnad inryms även det centrala förrådet för 

lösningsmedelsavfall.  

 

Gasflaskor som levereras till Kemicentrum ställs i förrådet av vaktmästare och avhämtning 

sker därifrån av personal från de olika forskningsavdelningarna, som transporterar 

gasflaskorna till de lokala avdelningsförråden enligt säkerhetsanvisningar. Tillträde till 

förrådsbyggnaden sker huvudsakligen via Kemicentrums vaktmästarlokal, men dörrar finns 

även i byggnadens ytterfasad. Endast behörig personal har åtkomst till sidobyggnaden och 

dörrarna är normalt låsta från utsidan.  

 

Förrådet för brandfarlig gas kan inrymma gasflaskor av olika storlek och innehåll; exempelvis 

vätgas, gasol och acetylen. Rummet är inrett med ställ för förankring av gasflaskor, med 

indelning efter forskningsavdelning och gastyp.  

 

 
Figur 3: Centrala förrådet för gasflaskor med brandfarlig gas 

 

Förrådsbyggnaden är utförd med massiv betongkonstruktion och obrännbara ytskikt. Förrådet 

för brandfarlig gas är utfört som egen brandcell och bedöms upprätthålla klass EI60. Denna 

avskiljande brandklass är ett krav eftersom den hanterade mängden överstiger 250 liter 

brandfarlig gas i utrymmet.  
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Ventilationen i rummet utgörs av mekanisk frånluft (180 m3/h) från tak- och golvdon med 

kontinuerlig drift. Frånluften mynnar på lämplig plats över tak. Tilluft ges via överluftsdon i 

fasad.  

 

Lysrörsarmaturer för allmänbelysningen är av kapslat utförande och bedöms vara lämpliga för 

utrymmet. Strömställare är placerad utanför förrådet.  

 

Vid yrkesmässig hantering av behållare för gas mer än 30 liter inomhus skall utrymmet ha 

anslag enligt SÄI:s föreskrifter om förbudsanslag och varningsanslag enligt nedan. Skåp och 

förråd med risk för explosiv atmosfär (EX-klassade områden) ska även skyltas med EX-skylt.  

 

Observera att varningsanslag för brandfarlig vara (”flamman”) inte behövs där det finns 

varningsskylt för gasflaska. 

 

              
Figur 4: Skyltning vid hantering av mer än 30 liter brandfarlig gas inomhus 

 

2.2 CENTRALT FÖRRÅD FÖR LÖSNINGSMEDELSAVFALL 

Det centrala förrådet för lösningsmedelsavfall är lokaliserat inom samma sidobyggnad till Hus 

3 som det centrala förrådet för gasflaskor (se föregående stycke).  

 

Brandfarligt lösningsmedelsavfall från forskningsavdelningarna levereras i tillslutna UN-

godkända 5-liters-dunkar till det centrala förrådet. Avdelningarna ansvara för att transport 

sker enligt gemensamma föreskrivna anvisningar. Lösningsmedelsavfallsförrådet töms 

regelbundet av återvinningsföretag.  

 

Tillträde till förrådsbyggnaden sker huvudsakligen via Kemicentrums vaktmästarlokal, men 

dörrar finns även i byggnadens ytterfasad. Endast behörig personal har åtkomst till förrådet 

och dörrarna är normalt låsta från utsidan.  

 

Förrådet för lösningsmedelsavfall är utfört som egen brandcell och bedöms upprätthålla klass 

EI60. Denna avskiljande brandklass är normalt ett formellt krav ifall den hanterade mängden 

lösningsmedel kan överstiga 500 liter brandfarlig vätska i lösa behållare.  

 

Dunkarna med lösningsmedel placeras dessutom i brandklassade, EI 90, och mekaniskt 

ventilerade skåp som är uppställda inom förrådet. Skåpen har smältspjäll som stänger vid 

brand (> 70 °C) och stänger lufttillförseln, automatiska dörrstängare och tätningslister som 

expanderar vid brand.  
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Ventilationen utgörs av mekanisk frånluft (180 m3/h) från tak- och golvdon, samt don i 

respektive skåp, med kontinuerlig drift. Frånluften mynnar på lämplig plats över tak. Tilluft 

ges via överluftsdon i fasad.  

 

Uppsamlingskärl finns i botten av respektive skåp. Själva rummet är dessutom försett med 

förhöjda trösklar, täta epoximålade golvytor, samt en spillränna nedsänkt i golvet. Det 

generella kravet på invallningens kapacitet är 10 % av den totala hanterade volymen, men 

minst den största behållarens volym. Detta uppfylls med aktuellt utförande.  

 

 
Figur 5: Brandklassat och ventilerat skåp för förvaring av lösningsmedelsavfall 

 

Lysrörsarmaturer för allmänbelysningen är av kapslat utförande och bedöms vara lämpliga för 

utrymmet. Strömställare är placerad utanför förrådet. Förvaringsskåpen är potentialutjämnade.  

 

Skåp och förråd med brandfarlig vätska ska skyltas med varningsskylt för brandfarliga varor 

och förbudsskylt mot införande av öppen eld. Skåp och förråd med risk för explosiv atmosfär 

(EX-klassade områden) ska även skyltas med EX-skylt. Observera att förbudsskylt för 

införande av öppen eld, samt EX-skylt, inte behöver placeras på enskilda skåp inom ett förråd 

om dessa istället finns på dörren/dörrarna till förrådet.   

 

                
Figur 6: Skyltning av skåp och förråd för brandfarlig vätska 
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2.3 KEMIKALIEFÖRRÅD/LÖSNINGSMEDELFÖRRÅD INOM 

AVDELNING 

För förvaring av större mängder brandfarlig vätska inom forskningsavdelningarna krävs ett 

särskilt förråd med brandteknisk avskiljning i klass EI 60 och med ventilation direkt till det 

fria. Sådana särskilda förråd (ett eller flera) finns det inom samtliga forskningsavdelningar 

och benämns då som Kemikalieförråd. Den maximala volymen är 500 liter per 

kemikalieförråd.  

 

Kemikalieförråden är mindre och avlånga rum som är inredda med mekaniskt ventilerade 

plåtskåp utmed sidorna. All kemikalieförvaring sker invändigt i skåpen. Inredningen och det 

byggnadstekniska utförandet följer samma principer inom hela KILU oberoende av vilken 

huskropp avdelningen är placerad inom. Nedanstående figur visar foton från typiska 

kemikalieförråd i de olika huskropparna.  

 

       
Figur 7: Typiskt Kemikalieförråd i Hus 1, 2 resp. 3  

 

Endast behörig personal har åtkomst till kemikalieförråden och dörrarna ska hållas låsta. 

Dörrarna är även brandklassade (generellt klass A60) och bör därför vara försedda med 

dörrstängare som håller dem stängda.  

 

I förråden är det viktigt att det hålls ett undertryck i förhållande till angränsande lokaler för att 

förhindra spridning av ångor. Ventilationen utgörs av kontinuerlig mekanisk frånluft med don 

i respektive kemikalieskåp, samt tilluft i tak.  

 

Mindre uppsamlingskärl finns i botten av respektive skåp och även hyllplanen är normalt 

försedda med uppsamlingslister. Själva förrådsrummen ska dessutom vara försedda med 

förhöjda trösklar. Det generella kravet på invallningens kapacitet är 10 % av den totala 

hanterade volymen, men minst den största behållarens volym. Detta uppfylls för förråden.  

 

Lysrörsarmaturer för allmänbelysningen är av kapslat utförande och bedöms vara lämpliga för 

utrymmet. Strömställare är placerad utanför förrådet.  

 

Kemikalieförråd med brandfarlig vätska ska skyltas med varningsskylt för brandfarliga varor, 

förbudsskylt mot införande av öppen eld och EX-skylt, se utförande i figur 6 i föregående 

avsnitt. För skåpen bedöms det vara tillräckligt med varningsskylt för brandfarliga varor.  
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Inom Kemikalieförråden förvaras även kemikalier med andra farliga egenskaper; giftiga, 

frätande etc. Detta bedöms vara acceptabelt under förutsättning att brandfarliga kemikalier 

hålls separerade i ett eget plåtskåp. Observera dock att gasflaskor med brandfarlig gas och 

lättantändligt material inte får förekomma i Kemikalieförråden. Aerosoler (< 30 liter) bedöms 

dock kunna förvaras i separat plåtskåp i kemikalieförråd. Se även avsnitt 2.9 för mer 

anvisningar avseende samförvaring.  

 

2.4 GASFÖRRÅD INOM AVDELNING 

För arbetslokaler såsom laboratorium får endast gasflaskor med brandfarlig gas som behövs 

för dagsbehovet hanteras. Dagsbehovet innebär vanligtvis högst 10 liter gas.  

 

Inom forskningsavdelningarna gäller att större volymer brandfarlig gas, lösa eller anslutna 

gasflaskor, ska förvaras i särskilda utrymmen som är brandteknisk avskiljning och väl 

ventilerade. Sådana särskilda utrymmen, skåp eller förråd, finns inom följande 

forskningsavdelningar: 

 CAS (vätgas, acetylen, metan, isobutan) 

 Teknisk Fysik (vätgas) 

 Teknisk mikrobiologi (gasol) 

 Bioteknik (acetylen, vätgas) 

 

Eftersom avdelningarnas respektive gasförråd kan inrymma mer än 250 liter ska de vara 

avskilda i lägst brandteknisk klass EI 60. Generellt gäller dock att mängden brandfarlig gas 

ska begränsas så långt som möjligt inom avdelningarnas förråd.  

 

Avdelningarna CAS och Teknisk fysik är lokaliserade till Hus 1 där de lokala gasförråden 

utgörs av fristående brandklassade skåp (F90). Skåpen är utrustade med självstängande dörrar 

som stänger automatiskt om temperaturen stiger 50°C. I Hus 3 där Teknisk mikrobiologi och 

Bioteknik bedriver sin verksamhet är de lokala gasförråden integrerade i byggnaden och 

avskilda i brandklass EI60 (se figur 8).  

 

                    
Figur 8: Typiskt gasskåp/gasförråd i Hus 1 resp. 3  

 

I förråden är det viktigt att det hålls ett undertryck i förhållande till angränsande lokaler. 

Ventilationen utgörs av kontinuerlig mekanisk frånluft med don i respektive gasförråd. 

 

Endast behörig personal ska ha åtkomst till gasförråden och dörrarna ska hållas stängda och 

låsta.  
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Gasförråden är inredda med utrustning för att förankra flaskorna, vilken kan lossas utan hjälp 

av verktyg. 

 

Lösa flaskor som förvaras i skåpen ska vara förseglade med tätpropp. Tomma gasflaskor får 

inte lagras tillsammans med fulla, och ska därför transporteras till det centrala gasförrådet på 

KC där en avsatt lagringsplats finns för dessa.  

 

Gasförråden ska ha anslag om förbudsanslag, varningsanslag och EX-skylt enligt figur 9. 

Observera att varningsanslag för brandfarlig vara (”flamman”) inte behövs där det finns 

varningsskylt för gasflaska. 

 

              
Figur 9: Skyltning vid hantering av mer än 30 liter brandfarlig gas inomhus 

 

2.5 LOKALA TÖMNINGSCENTRALER 

Gasförråden i föregående avsnitt inrymmer normalt både lösa flaskor och flaskor som är 

anslutna till lokala tömningscentraler inom aktuell avdelning. Fasta installerade gassystem är 

bättre ur skyddssynpunkt då man minimerar hanteringen av lösa gasflaskor. De aktuella 

systemen försörjer gasuttag (tryckregulatorer) på arbetsbänkar, väggar eller i dragskåp i 

angränsande laboratorielokaler.  

 

Processgas ut

max 6,5 Bar Evakueringsledning ut

Gas in från flaska

 200 Bar

Backventil

6,5 Bar

Överströmsventil

Regulator

begränsad till 6 Bar

Tömningscentraltyp A

för H2, CO, ETAN,

ISOBUTAN, mfl

Flamspärr

50 PSI

           

Processgas ut

max 100 Bar Evakueringsledning ut

Gas in från flaska

 200 Bar

Överströmsventil

Regulator

begränsad

till 100 Bar

Tömningscentral typ B

för H2

100 BAR
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Processgas ut

max 1,5 Bar Evakueringsledning ut

Gas in från flaska

 max 40 Bar

Backventil

6,5 Bar

Överströmsventil

Regulator

begränsad till 1,5 Bar

Tömningscentral typ C

för ACETYLEN

flamspärr

15 PSI

  
 

Tömningscentralerna är utförda med utrustning från olika leverantörer men enligt samma 

principer. Ovanstående figurer åskådliggör de tre olika typ-system som förekommer.  

 

Från tömningscentral av typ A begränsas trycket till uttagsposterna i labben genom att 

regulatorns inställning begränsas till 6 Bar, om trycket skulle överstiga 6,5 Bar leds gasen ut 

till en evakueringsledning genom en backventil. Dessa anläggningar är provtryckta med 10 

Bar samt täthetskontrollerade. Till uttagsposterna i labb ansluts i allmänhet gaskromatografer 

eller liknande utrustning som är konstruerade för att hantera uttagspostens maxtryck. 

 

Från tömningscentral av typ B begränsas trycket till uttagsposterna i labbet genom att 

regulatorns inställning begränsas till 100 Bar, om trycket överstiger detta leds gasen ut via 

tömningscentralens överströmsventil till en evakueringsledning. Alla rör är svetsade i skarvar. 

Dessa anläggningar är provtryckta med 145 Bar samt täthetskontrollerade. Från uttagsposten i 

dragskåpet nyttjas gasen till att fylla en autoklav till ett maxtryck av 100 Bar, till varje 

fyllning används ca 100ml gas. Dessa autoklaver konstruerade för att hantera anläggningens 

maxtryck. 

 

Från tömningscentraler av typ C begränsas trycket till uttagsposterna i labben genom att 

regulatorns inställning begränsas till 1,5 Bar, om trycket skulle överstiga 6,5 Bar leds gasen ut 

till en evakueringsledning genom en backventil. Till uttagsposterna i labb ansluts utrustning 

som är konstruerade för att hantera uttagspostens maxtryck. Dessa anläggningar är 

provtryckta med 10 Bar samt täthetskontrollerade. För acetylen gäller även att 

tryckregulatorer måste vara utrustade med bakslagsskydd/flamspärr. Godkänt bakslagsskydd 

ska finnas på varje regulator och uttagspost för acetylen. Spärr- och skyddsfunktioner skall 

provas minst var 24:e månad. 
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Evakueringsledningarna släpper ut gasen till det fria genom en högt placerad 

fasadgenomföring.  

 

 
Figur 10: Foto av en typisk gascentral för vätgas  

 

Uttagsposter för gaser förekommer endast i laborationslokaler och är huvudsakligen placerade 

i arbetsbänkar eller utmed väggar. Även ett mindre antal dragskåp är utrustade med invändiga 

uttagsposter för gas. Se exempel på utförande av uttagsposter med avstängningsventiler och 

tryckregulatorer i figur 11 och 12.  

 

Avstängningsventilen vid uttagsposten och huvudavstängningsventil i gascentralen vid 

flaskan ska alltid hållas stängda när gasen inte används. Rutiner ska finnas som tillser detta.  

 

Uttag för el (och annan elektrisk utrustning) och uttagsposter för brandfarlig gas, tex på 

laborationsbänkar, ska vara åtskilda minst 0,5 meter för att undvika antändning ifall 

gasläckage skulle uppstå.  

 

    
Figur 11: Uttagspost för vätgas inom CAS resp. bioteknik 
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Figur 12: Uttagspost för acetylen inom CAS resp. bioteknik 

 

Rörledningarna för brandfarlig gas ska vara märkta enligt AFS 2011:19, vilket förenklat 

innebär;  

 ämnets namn 

 faropiktogram 

 pil för strömningsriktningen  

 

 
Figur 13: Exempel på rörledningsmärkning för brandfarlig gas (gasol) enligt CLP och AFS 

2011:19 

 

Lämplig placering av märkningen är vid ventiler, uttagsposter, väggenomföringar samt 

förgreningsställen.  

 

Slangar för brandfarlig gas som ansluts till uttagsposterna ska vara avsedda för gasen och inte 

längre än nödvändigt, normalt max 1,5 meter. Eftersom slangar är mindre tåliga än 

gasledningar, och dessutom slits ut fortare, så ska de vara inspekterbara och skyddade mot 

förslitning och yttre påverkan. De får därför inte dras genom väggar.  

 

2.6 NATURGASSYSTEM 

Naturgasen distribueras inom stora delar av Kemicentrum via ett fast rörsystem. Inmatning 

sker via huvudledning med ett övertryck om ca 3,5 bar från Lunds Energi.  

 

Naturgassystemet är förgrenat till de olika huskropparna och uttagsposter för naturgas 

förekommer inom följande avdelningar: 

 Centrum för analys och syntes (CAS) 

 Biokemi och strukturbiologi 

 Biofysikalisk kemi 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2011_19.aspx
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 Tillämpad biokemi 

 Fysikalisk kemi 

 Teoretisk kemi 

 Teknisk mikrobiologi 

 Bioteknik 

 

Uttagsposter för naturgas förekommer endast i laborationslokaler och är huvudsakligen 

placerade i arbetsbänkar eller utmed väggar. Även ett mindre antal dragskåp är utrustade med 

invändiga uttagsposter för naturgas. Uttagsposter finns inte i samtliga laborationslokaler, men 

de allra flesta är förberedda för möjlig anslutning mot naturgasnätet (pluggat distributionsrör 

innanför vägg). I nedanstående bild visas typiskt utförande av uttagsposter i Hus 1 och Hus 3.  

 

      
Figur 14: Uttagspost för naturgas i laborationslokal i Hus 1 (CAS) resp. Hus 3 (Teknisk 

mikrobiologi) 

 

Lokala avstängningsventiler för inkommande naturgas finns i anslutning till varje 

laborationslokal med uttagsposter. Avstängningsventilen är normalt placerad direkt innanför 

dörren till lokalen, undantaget undervisningslokaler i Hus 1 där avstängningsventilen istället 

är placerad i korridoren utanför.  

 

På CAS i Hus 1 finns även nödavstängningsknappar för naturgasen som stänger inkommande 

naturgasflöde med magnetventiler på huvudledningen. För Hus 1 stängs även 

naturgasförsörjningen automatiskt av vid brandlarm.  

 

       
Figur 15: Avstängningsventiler för naturgas 
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Naturgasen används främst som bränsle till bunsenbrännare, vilka bl.a. används för 

sterilisering av redskap och för att smälta glas. Användningen av naturgasen varierar mellan 

avdelningarna och de flesta uppger att det sker mycket sällan.  

 

Avstängningsventilen ska alltid hållas stängd när naturgasen inte används. I laborationslokaler 

där naturgasen i princip aldrig används bör även reglerhandtaget till avstängningsventilen tas 

bort efter att den har stängts.  

 

Uttag för el (och liknande elektriska tändkällor) och uttagsposter för brandfarlig gas, tex på 

laborationsbänkar, ska vara åtskilda minst 0,5 meter för att undvika antändning ifall 

gasläckage skulle uppstå.  

 

Rörledningarna för naturgas ska vara märkta enligt samma principer som för de lokala 

tömningscentralerna, se föregående avsnitt.  

 

2.7 LABORATIONSLOKAL 

All öppen hantering av brandfarlig vara inom forskningsavdelningarna sker i 

laborationslokaler. I enlighet med tidigare avsnitt sker avdelningarnas huvudsakliga förvaring 

av brandfarlig vätska resp. gas i särskilda förrådsutrymmen. Mindre mängder av brandfarlig 

vätska, som används frekvent i pågående forskningsprojekt, förvaras dock även i de olika 

laborationslokalerna. De största behållarna är 5 liter. 

 

Förvaring 

Den mängd brandfarlig vara som förvaras framme på bänkar o.d. ska vara så liten som möjligt 

och begränsas till dagsbehovet, med en övre gräns på 10 liter gas och 10 liter vätska. Efter 

användning ska de ställas tillbaka i förvaringsskåp.  

 

Flaska med brandfarlig gas som inte används får ej förvaras i laborationslokal, utan ska 

återföras till avdelningens särskilda gasförråd (ventilerat och avskilt utrymme) efter avslutat 

arbete.  

 

Mekaniskt ventilerade förvaringsskåp för mindre kemikaliemängder finns som standard i 

inredningen av laborationslokalerna på Kemicentrum. I bilden nedan visas olika typer av 

ventilerade förvaringsskåp i laborationslokalerna.  

 

       
Figur 16: Mekaniskt ventilerade kemikalieskåp i laborationslokal i Hus 1 (CAS), Hus 2 

(Tillämpad bioteknik) resp. Hus 3 (Teknisk mikrobiologi) 



 
KEMISKA INSTITUTIONEN 
HELGONAGÅRDEN 16:6 

LUND 
RISKUTREDNING & KLASSNINGSPLAN 

Sida 
31 

Uppdragsnr 
60202071 

  
Informationshandling 

Ändr. Datum 

 2015-03-12 

 

 

https://bdabbr.sharepoint.com/sites/projekt01/kemiska-institutionen-kemicentrum-lunds-universitet/26 beskrivningar/riskutredning & klassningsplan 
kilu_förhandskopia_150309.doc  

 

Brandfarliga vätskor upp till 50 liter per brandcell får generellt förvaras i ventilerade skåp i 

laborationslokalerna. Detta minskar bl.a. riskerna för spill under förflyttning mellan 

kemikalieförråd och laborationslokal. Ifall volymen inte kan begränsas till max 50 liter inom 

en brandcell så ska berörda laborationslokaler istället utrustas med brandsäkra skåp enligt SS-

EN 14470, lägst klass EI 60, för förvaring av brandfarliga kemikalier.  

 

För verksamheten i Hus 1 bedöms det dock vara skäligt att tillåta förvaring av upp till 50 liter 

brandfarlig vätska per laborationslokal, vilket även har dokumenterats som en förutsättning i 

brandskyddsprojekteringen av byggnaden. I enlighet med brandskyddsdokumentationen för 

Hus 1 accepteras stora brandceller i byggnadskroppen eftersom den är utförd med automatisk 

sprinkleranläggning. Varje brandcell inrymmer således ett flertal laborationslokaler, vars 

sammanlagda volym av brandfarlig vätska kan överstiga 50 liter. Sprinkleranläggningen 

bedöms dock ge erforderligt skydd mot brandspridning mellan laborationslokaler, och 

kompenserar således den reducerade brandcellsindelningen. Viktigt att framhålla är att det i 

projekteringen av sprinkleranläggningen, och verifieringen av byggnadens utförande, har 

tagits hänsyn till brandförlopp med brandfarlig vätska i laborationslokal. Likaså bör det 

noteras att sprinkler inte har installerats i kemikalieförråden. Detta eftersom det för rum med 

större volym brandfarlig vätska finns risk att brand i utrunnen vätska kan spridas okontrollerat 

då den brandfarliga vätskan flyter ovanpå vattnet.  

 

Dörr till laborationslokal där brandfarlig vara hanteras ska skyltas med varningsskylt för 

brandfarliga varor (flamman). Skåp och förråd med brandfarlig vätska ska skyltas med 

varningsskylt för brandfarliga varor (flamman), förbudsskylt mot införande av öppen eld 

(tändstickan) och EX-skylt, se figur 6.  

 

För brandfarliga vätskor används förvaringskärl lämpliga för den vätska som förvaras, och 

som är korrekt märkta med sitt innehåll. Så långt som möjligt används fabriks- eller 

återförslutna kärl.  

 

Det är normalt inte tillåtet att samförvara olika typer av brandfarliga varor med varandra eller 

med andra varor. Exempel på andra varor är gifter, syror/baser och lättantändligt material. En 

vätska som både är brandfarlig och giftig kan normalt placeras tillsammans med brandfarligt. 

Samförvaring av små mängder – enstaka mindre behållare – kan dock tillåtas.  

 

Gällande kemikalieskåpen i laborationslokalerna så bör det så långt som möjligt eftersträvas 

att avsätta ett separat skåp till brandfarliga vätskor. I enlighet med ovanstående så kan dock 

undantag göras för enstaka mindre behållare, men då bör den brandfarliga varan istället 

separeras till ett eget hyllplan. Se även avsnitt 2.9 för mer anvisningar avseende samförvaring. 

 

Lämpligen utförs även respektive hyllplan i skåpen med spilluppsamlande tråg, se exempel på 

utförande i figur 17. Spilluppsamlingen ska rymma minst 10% av den maximala 

lagringsvolymen på aktuellt hyllplan.  

 



 
KEMISKA INSTITUTIONEN 
HELGONAGÅRDEN 16:6 

LUND 
RISKUTREDNING & KLASSNINGSPLAN 

Sida 
32 

Uppdragsnr 
60202071 

  
Informationshandling 

Ändr. Datum 

 2015-03-12 

 

 

https://bdabbr.sharepoint.com/sites/projekt01/kemiska-institutionen-kemicentrum-lunds-universitet/26 beskrivningar/riskutredning & klassningsplan 
kilu_förhandskopia_150309.doc  

 
Figur 17: Hyllplan med spilluppsamlande tråg 

 

Dragskåp och punktutsug 

Öppen hantering av brandfarliga gaser och vätskor medför risk för brand eller explosion, och 

ska därför endast ske i dragskåp, på dragbänk eller med punktutsug. De flesta 

laborationslokaler är således inredda med ett eller flera dragskåp. I figuren nedan visas 

typiska dragskåp för de olika huskropparna.  

 

       
Figur 18: Typiska dragskåp i laborationslokaler i Hus 1 (CAS), Hus 2 (Tillämpad bioteknik) 

resp. Hus 3 (Teoretisk kemi) 

 

Punktutsug över arbetsbänkar förekommer även i ett fåtal laborationslokaler. Dessa kan 

användas vid öppen hantering av brandfarliga varor men har lägre säkerhet än dragskåp. 

 

Dragskåpen är försedda med system för s.k. skyddsventilation. Skyddsventilationen ingår i 

samma kanalsystem som allmänventilationen och ansluter mot samlingskanaler för frånluft. 

Skyddsfunktionen utgörs av att en konstant lufthastighet tillses över dragskåpens öppning 

med hjälp av flödesövervakning och styrning av spjäll som sitter på frånluftskanal direkt över 

resp. dragskåp. Vid normal drift regleras lufthastigheten till 0,5 m/s i dragskåpets öppning 

oberoende av luckans läge (upp till markerad säkerhetsnivå). Tilluft till dragskåpet tillgodoses 

bla genom en spalt i underkant av luckan som alltid är öppen. Den kontinuerliga 
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luftgenomströmningen förhindrar bl.a. ansamling av brännbara ångor och uppkomst av 

explosiv atmosfär.  

 

I skyddsventilationen ingår även larmfunktion och elförregling som bryter spänningen till 

tillhörande eluttag (som sitter på skåpets sida intill luckan) vid låg lufthastighet. Efter 

strömbortfall måste strömmen till dragskåpen återstartas manuellt. Det är viktigt att låta 

ventilationen vädra ut eventuell explosiv atmosfär efter ett stopp innan elförsörjningen till 

utrustning i dragskåpet återställs.  

 

Ventilationsförhållandena i dragskåpen gör att explosiv gasblandning i allmänhet inte uppstår. 

Därmed är det möjligt att använda elektrisk utrustning för oklassat utrymme. 

Strömförsörjningen till elutrustningen i skåpet behöver då vara förreglad över ventilationen. 

Utrustning som används i dragskåpen tillsammande med brandfarlig vara ska därför i princip 

alltid vara anslutna till de ventilationsförreglade eluttagen. Undantag ska sanktioneras av 

föreståndaren för brandfarlig vara och bör endast tillåtas för försöksuppställningar för vilka 

bortfall av strömkällan innebär en potentiellt större risk.   

 

Larm indikeras lokalt i utrymmet både som optiskt och akustiskt, via röd lysdiod och en 

summer, vid låg lufthastighet. Vid fullständigt ventilationsbortfall aktiveras även byggnadens 

utrymningslarm.  

 

Vid arbete med brandfarliga lösningsmedel är det viktigt att den area som kan kontamineras 

vid en olycka inne i dragskåpet begränsas. I moderna dragskåp är oftast minst framkanten 

förhöjd, vilket förebygger att spill eller ångor från spillet kommer utanför skåpet, och därmed 

elimineras kravet på utvändig EX-klassning.  

 

Förvaring i dragskåp av annat än det som behövs för det aktuella arbetet är olämpligt och ska 

undvikas.  

 

Öppen hantering 

Öppen hantering ska normalt endast ske inom dragskåp.  

 

Öppen hantering utanför dragskåp tillåts endast i mindre mängder och på säkert avstånd från 

tändkällor såsom oklassad elektrisk utrustning (strömuttag etc) och låga från gasbrännare. 

Plats för öppen hantering utanför dragskåp ska vara tydlig uppmärkt och skyltad för detta 

syfte.  

 

Om det finns uppenbar risk för att brandfarliga vätskor i större mängd än någon deciliter kan 

rinna ut bör arbetet utföras på en spillbricka eller liknande för att begränsa spridning av vätska 

och antändbara ångor. Det gäller även vid arbete i dragskåp. 

 

Kyl- och frysskåp  

Kyl- och frysskåp i vilket brandfarliga vätskor förvaras förekommer i ett flertal 

laborationslokaler. Dessa ska vara särskilt konstruerade, godkända och märkta för förvaring 

av brandfarliga vätskor. Detta eftersom ventilationen normalt är mycket dålig samtidigt som 

skåpen vanligtvis innehåller brutna förpackningar, provrör och kärl som inte är helt 

tätslutande. Skåp utan invändig elutrustning, exempelvis lampa, kan användas. Alternativt kan 

elutrustningen ha explosionsskyddat utförande för aktuell EX-klassning. Om skåpens 
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kompressorer inte är placerade högst upp behöver de vara tätt inkapslade. På så vis undviks 

att utspilld brandfarlig vätska antänds av kompressorn.  

 

 
Figur 19: Kyl- och frysskåp som är godkänt för förvaring av brandfarlig vätska på 

avdelningen för Teoretisk kemi 

I kyl- och frysskåpen bedöms det vara rimligt med avsteg från samförvaringsrestriktionerna i 

avsnitt 2.9. Detta eftersom det rör sig om mycket begränsade mängder brandfarlig vara. 

 

2.8 BRANDREAKTIVA VAROR  

En del kemikalier kan självantända eller sönderfalla under värmeutveckling. En inneslutning 

kan då leda till en detonation. Varorna är ofta känsliga för värme, stötar och föroreningar. 

Vissa varor självantänder vid kontakt med brännbart material.  

 

De brandreaktiva varor som omfattas av särskilda lagkrav är väteperoxid, organiska 

peroxider, brandfarlig biograffilm, lågnitrerad nitrocellulosa och ammoniumnitrat. 

 

I enlighet med verksamhetens kemikalieförteckning kan mindre mängder brandreaktiva varor 

förekomma, exempelvis organiska peroxider och ammoniumnitrat. De hanterade mängderna 

är inte tillräckliga för att krav på separata förrådsrum ska krävas. Generellt gäller dock att 

oxiderande ämnen (ex. organiska peroxider) ska förvaras separat från andra brandfarliga 

kemikalier. Ammoniumnitrat får inte samförvaras med varor och ämnen som ökar dess 

benägenhet att snabbt sönderdelas eller på annat sätt skapar en risksituation som kan leda till 

brand eller explosion. 

 

Observera att det finns många kemiska produkter som har samma typ av egenskaper som de 

brandreaktiva varorna, men som inte omfattas av lagen. Kemiska produkter med sådana 

egenskaper förekommer även inom verksamheten på KILU. Uppgifter om sådana egenskaper 

och anvisningar för hantering/förvaring ska bland annat anges i säkerhetsdatabladet. 

 

Aktuella kemiska egenskaper indelas normalt 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, 

kalcium, triklorsilan)   

 Oxiderande ämne (t ex väteperoxid, perklorsyra, natriumklorat). Flertalet oxiderande 

ämnen kan vid kontakt med vissa organiska ämnen orsaka en häftig brand. Vid 
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kontakt med vissa metaller kan det sönderdelas snabbt och frigöra stora mängder syre 

som kan underhålla en eventuell brand.  

 Organiska peroxider (benzoylperoxid, acetylperoxid)  

 

2.9 SAMFÖRVARING 

Andra brandfarliga varor 

Det inte tillåtet att samförvara olika typer av brandfarliga varor med varandra eller med andra 

varor om risken för skador på grund av samförvaringen ökar mer än i ringa omfattning. Detta 

innebär att brandfarliga vätskor inte får förvaras tillsammans med brandfarliga gaser och 

aerosoler. 

 

Därtill ska brandfarlig vätska av klass 1 och 2a gruppvis hållas skilda från brandfarlig vätska 

av klass 2b och 3. Med detta menas att indelningen t.ex. kan göras på olika hyllplan i 

förvaringsskåpet. 

 

Ämnen med andra egenskaper 

För att inte förvärra skadorna vid brand i brandfarliga varor och för att minska riskerna för de 

som ska släcka branden ska man undvika att förvara dessa tillsammans med annat som kan 

öka riskerna.  

 Giftiga ämnen i fast eller flytande form kan i första hand skada människor och natur 

om de sprids vid en brand. Om kemikalien både är giftig och brandfarlig ska den 

förvaras med brandfarliga varor.  

 Frätande ämnen, t.ex. starka syror och baser, kan förutom frätskador bidra till att öka 

skadorna av brand genom olika kemiska reaktioner och genom att farliga ångor bildas.  

 Halogenerade (innehåller fluor, klor eller brom) gaser och vätskor kan vid brand bilda 

mycket giftiga ångor, och är därmed en risk för omgivningen såväl som för dem som 

släcker branden. En del av dessa är också brandfarliga, men bör inte förvaras med 

andra brandfarliga varor, på grund av de risker som anges ovan. 

 

Flaskor med brandfarlig gas får samförvaras med ett begränsat antal gasflaskor som inte 

innehåller brandfarlig gas: 

 Max 2 st oxygenflaskor 

 Max 2 st flaskor med inerta gaser, tex argon, helium och nitrogen 

 

Tomma och fulla gasflaskor ska alltid lagras separat.  

 

Lättantändligt material 

Brandfarliga varor får inte samförvaras med lättantändligt material. Med lättantändligt 

material menas papper, tyg, spån, trådar och annat som lätt kan tändas av en liten låga. 
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3 EX-KLASSADE RISKOMRÅDEN 

Inom EX-klassade områden råder ett generellt förbud mot tändkällor. Klassningsplanen ska 

ligga till grund för planering och val av lämplig utrustning och korrekt installation i 

riskområden.  

 

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 

hanteras ska därför vara något av följande:   

 brandfarlig vätska klass 1 eller 2a hanterad vid normal rumstemperatur   

 brandfarlig vätska klass 2b eller 3 hanterad vid förhöjd temperatur (> 35 °C) eller 

tryck  

 brandfarlig gas 

 brandreaktiva ämnen 

 

De huvudsakligen hanterade brandfarliga ämnena redovisas med fysikaliska data i Bilaga A.  

 

3.1 RISKKÄLLOR 

Nedan följer en sammanställning av de riskkällor för explosiv atmosfär som har identifierats 

på KILU.  

 

A. Centralt förråd för brandfarlig gas 

B. Centralt förråd för lösningsmedelsavfall 

C. Kemikalieförråd/lösningsmedelförråd inom avdelning 

D. Gasförråd inom avdelning 

E. Förvaringsskåp för brandfarlig vätska i laboratorielokal 

F. Kylskåp/frys för förvaring av brandfarlig vara 

G. Dragskåp med skyddsventilation, elektrisk förregling och spillskydd 

H. Dragskåp med skyddsventilation och elektrisk förregling, men utan spillskydd 

I. Öppen hantering på arbetsbänk med punktutsug 

J. Öppen hantering på arbetsbänk utan punkutsug 

K. Hantering av brandfarlig vara på dragbänk 

L. Anslutning av lös gasflaska i laborationslokal (max. 10 liter) 

M. Uttagspost i lab för brandfarlig gas från lokal tömningscentral 

N. Uppställning för HPLC 

O. Ventilerat skåp för rötning av biomassa (Bioteknik) 

P. Avblåsningsmynning till säkerhetsventil för vätgas 

Q. Avblåsningsmynning till säkerhetsventil för acetylen, metan 

R. Avblåsningsmynning till säkerhetsventil för gasol, isobutan 

S. Magnetventil på naturgasledning 

T. Provtagnings-/ dräneringsventil på naturgasledning 

 

3.2 VENTILATIONSGRAD OCH TILLGÄNGLIGHET 

En avgörande faktor för klassningens omfattning är utformningen av ventilationen i 

anslutning till hanteringen. För att tillgängligheten på ventilationen skall kunna betraktas som 
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bra, och därmed medföra minskade klassningskrav, krävs normalt separat ventilation som är 

försedd med reservkraft samt reservventilation. Finns inte dessa funktioner kan förregling 

nyttjas vilket innebär automatisk frånkoppling av el-utrustning om ventilationsflödet blir för 

litet eller upphör. Finns inte någon av ovanstående skyddsfunktioner skall normalt skydd mot 

tändkällor beaktas enligt klassningsplaner. 

 

Baserat för förutsättningarna enligt avsnitt 2.7 bedöms ventilationsgraden vara ”hög” och 

tillgängligheten ”acceptabel” i dragskåp samt på arbetsbänk under punktutsug.  

 

För samtliga förråd och skåp för brandfarlig vara bedöms ventilationsgraden vara ”medelgod” 

och tillgängligheten ”acceptabel”. 

 

För kyl-/frysskåp är ventilationsgraden ”låg”.  

 

3.3 RISKOMRÅDEN 

Ovanstående riskkällor ger upphov till följande riskområden med avseende på förekomst av 

explosiv atmosfär. Där riskområde med olika zonklassning överlappar varandra gäller den  

högre klassningen (t.ex. Zon 1 inom Zon 2). 

 

A Centralt förråd för 

brandfarlig gas 

 

Zon 1 Invändigt i rummet 

B Centralt förråd för 

lösningsmedels-

avfall 

 

Zon 2 Invändigt i skåp och rum 

C Kemikalieförråd 

inom avdelning 

 

Zon 2 Invändigt i skåp och rum 

D Gasförråd/gasskåp 

inom avdelning 

(inrymmandes 

gascentral el. lösa 

flaskor) 

 

Zon 1 

Zon 2 

Invändigt i förråd/skåp. 

0,5 meter framför dörröppning 

E Ventilerat 

förvaringsskåp för 

brandfarlig vätska 

i laboratorielokal 

 

Zon 2 Invändigt i skåpet, samt 0,5 meter direkt framför 

skåpets öppning 

Om spilluppsamlande tråg saknas förlängs zonen 

framför skåpet ned till golv. 

F Kylskåp/frys för 

brandfarlig vara 

 

Zon 1 

Zon 2 

Invändigt i skåpet  

0,5 meter framför skåpet dörröppning och ned till 

golv 

 



 
KEMISKA INSTITUTIONEN 
HELGONAGÅRDEN 16:6 

LUND 
RISKUTREDNING & KLASSNINGSPLAN 

Sida 
38 

Uppdragsnr 
60202071 

  
Informationshandling 

Ändr. Datum 

 2015-03-12 

 

 

https://bdabbr.sharepoint.com/sites/projekt01/kemiska-institutionen-kemicentrum-lunds-universitet/26 beskrivningar/riskutredning & klassningsplan 
kilu_förhandskopia_150309.doc  

G Dragskåp med 

skyddsventilation, 

och spillskydd 

 

- Ingen klassning invändigt eller utanför dragskåpet 

OBS! klassningen förutsätter att ev. elektrisk 

utrustning i skåpet är ansluten mot ett 

ventilationsförreglat eluttag.  

H Dragskåp med 

skyddsventilation 

men utan 

spillskydd 

Zon 2 Ingen klassning i dragskåpet, men utanför 

uppkommer ett riskområde, som sträcker sig 0,5 m 

ut från dragskåpsöppningen och 0,5 m ovanför 

dragskåpets arbetsyta, ned till golv samt under 

skåpet.  

(OBS! klassningen förutsätter att ev. elektrisk 

utrustning i skåpet är ansluten mot ett 

ventilationsförreglat eluttag). 

 

I Öppen hantering 

av enstaka liter på 

arbetsbänk med 

punktutsug 

 

Zon 2 0,5 m i horisontal led kring öppen hantering och i 

vertikal led från golv till 0,5 m över hanteringen. 

 

J Öppen hantering 

av enstaka liter på 

arbetsbänk utan 

punkutsug 

 

Zon 1 

 

Zon 2 

0,5 m i horisontal led kring öppen hantering och i 

vertikal led från golv till 0,5 m över hanteringen. 

1 m i horisontal led kring zon 1. 

K Hantering av 

brandfarlig vara på 

dragbänk (utan 

elektrisk 

förregling) 

 

Zon 2 0,5 m i horisontal led kring öppen hantering och i 

vertikal led från golv till 0,5 m över hanteringen. 

 

L Anslutning av lös 

gasflaska i 

laborationslokal 

(max. 10 liter) 

 

Zon 1 

Zon 2 

Sfärisk zon kring anslutningsventil med radie 0,5 m 

Sfärisk zon 1,5 m utanför zon 1 

M Uttagspost i lab 

för brandfarlig gas 

från lokal 

tömningscentral 

 

Zon 2 Sfärisk zon kring uttagspost med radie 0,5 m 

N Uppställning för 

HPLC 

- Klassad zon uppkommer inte ifall HPLC sker i 

enlighet de allmänna säkerhetsinstruktionerna vilka 

bl.a. anger att lösningsmedelsflaskor ska vara 

förseglade med speciella korkar som förhindrar 

utläckage av ångor men samtidigt medger luftflöde 

till flaskan. 
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O Ventilerat skåp för 

rötning av 

biomassa 

(Bioteknik) 

 

Zon 2 Invändigt i skåp som saknar ”skyddsfunktion” 

(exempelvis ventilationsförregling av eluttag) 

P Avblåsnings-

mynning till 

säkerhetsventil för 

vätgas 

 

Zon 1 Halvsfär med radie 16 m i utblåsningsriktningen 

Q Avblåsnings-

mynning till 

säkerhetsventil för 

acetylen, metan 

 

Zon 1 Halvsfär med radie 4,5 m i utblåsningsriktningen 

R Avblåsnings-

mynning till 

säkerhetsventil för 

gasol, isobutan 

 

Zon 1 

Zon2 

Halvsfär med radien 4 m ovan utloppsöppning 

Halvsfär med radien 1 m nedanför 

utloppsöppningen 

S Magnetventil på  

naturgasledning 

 

Zon 2 Sfärisk zon med radie 1 m kring magnetventiler 

T Provtagnings-/ 

dräneringsventil 

på naturgasledning 

 

Zon 2  Sfärisk zon med radie 0,5 m kring rörmynning med 

tätpropp 

 

Brandfarliga vätskor klass 2b och 3  

Brandfarliga vätskor i klass 2b och 3 som hanteras inom verksamheten och vars temperatur 

inte överstiger 35°C, d.v.s. minst 5°C lägre än ämnets flampunkt, bedöms inte ge upphov till 

något klassat område. Ovan nämnda riskområden är således inte relevanta för sådan 

hantering.  

 

Rengöring med lösningsmedel 

Det förekommer att arbetsbänkar desinficeras med lösningsmedel i en mindre sprutflaska, 

varvid 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 

vätskemolnet. Denna risk tas inte upp i klassningsplanen, utan ska hanteras genom 

organisatoriska rutiner och instruktioner för förfarandet.  

 

Övrig hantering av brandfarliga vätskor inom lokalerna  

Inga klassade områden, med avseende på hanteringen av brandfarlig vara, har bedömts uppstå 

i samband med den allmänna hanteringen av slutna behållare. Detta avser t.ex. transport av 

brandfarlig vätska i sluten behållare och gasflaskor till de ventilerade förråden. Grunden till 

detta är att behållare/flaskor under alla dessa moment ska hållas stängda. Mer om regler för 

transport av brandfarlig vara finns i avsnitt 7.3. 
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Uttagsposter för naturgas och gasbrännare 

I enlighet med MSB:s allmänna anvisningar bildas ingen klassad zon vid en gasbrännare, t.ex. en 

bunsenbrännare, eftersom det är meningen att gasen ska brinna där.  

 

Kring uttagsposter för naturgas i laborationslokalerna, vilka huvudsakligen används för 

gasbrännare, uppkommer ej heller klassad zon eftersom förekommande uttag övervakas av 

personal som förväntas upptäcka eventuella läckage och stoppa tillförseln av gas. Dock gäller 

att uttag för el (och annan elektrisk utrustning) och uttagsposter för brandfarlig gas ska vara 

åtskilda minst 0,5 meter för att undvika antändning ifall gasläckage trots allt skulle uppstå.  

 

Kopplingar  

Ledningar för brandfarlig gas eller vätska försedda med exempelvis skärringskoppling kan 

potentiellt ge upphov till ett riskområde kring varje koppling. Riskerna med dessa ska 

hanteras organisatoriskt genom regelbundna kontroller och täthetstester och därmed tas ingen 

hänsyn till detta avseende klassning.  

 

Slangar 

Kortare gasledningar, < 1,5 m, kan utföras med slang som är godkänd för den aktuella gasen. 

Potentiella risker är bl.a. läckage genom sprickor på gasslangen vilket kan ge upphov till 

riskområden med explosiv atmosfär. Riskerna ska hanteras organisatoriskt genom årlig 

kontroll att gasslangar inte är torra eller har ytsprickor och därmed tas ingen hänsyn till detta 

avseende klassning. Torra eller skadade slangar ska bytas ut. 

 

Ventilationskanaler 

Frånluftskanaler klassas normalt lika som det riskområde de suger luft ifrån, fram till 

samlingskanal där omfattande utspädning sker. Ventilationsaggregaten är således inte EX-

klassade.  

 

Vid normal drift bedöms den kontinuerliga frånluften ur dragskåpen tillräcklig för att 

förhindra att brännbar koncentration ansamlas. Frånluftskanaler från dragskåpen är således 

inte EX-klassade.  

 

3.4 UTRUSTNING INOM EX-KLASSADE OMRÅDEN 

Elektrisk utrustning 

Elutrustning ska i största möjliga utsträckning placeras utanför klassat område.  

 

Inom klassat område ska elutrustning anpassas efter aktuella zoner. All elektrisk och 

mekanisk utrustning, med inneboende tändkälla, som används i klassade områden ska 

uppfylla de krav som ställs på utrustning i explosionsfarlig miljö enligt AFS 1995:5 eller 

ELSÄK 1995:6. 

 

För att kunna installera en tillförlitlig elutrustning inom ett explosionsfarligt område krävs 

ingående kännedom om explosionsskyddat elmateriel. För att kunna upprätthålla avsett skydd 

mot tändning genom elektrisk utrustning krävs fortlöpande underhåll av elutrustningen. 

Föreskrifter och anvisningar om installation, kontroll och underhåll finns i 
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starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-3 och i Svensk Standard EN 60079-14, samt 

SEK Handbok 427 och 437. 

 

Klassad utrustning ska vara försedd med Ex-hexagonen, och vara CE-märkt enligt Lag 

(1992:1534) om CE-märkning. Utrustningen ska tillhöra utrustningsgrupp II och vara avsedd 

för motsvarande explosionsfarliga område enligt nedan: 

 

Användnings-

område 

Utrustnings-

kategori 

Zon 0 1 G 

Zon 1 2 G el. 1 G 

Zon 2 3 G, 2 G el. 1 G 

 

Klassad utrustning ska uppfylla krav för Temperaturklass (T 1-6) och Explosionsgrupp (II A-

C) enligt klassningsplanen. 

 

Observera att kraven gäller samtlig utrustning som används inom klassade områden, inte 

enbart fasta installationer. 

 

Mekanisk utrustning 

Mekanisk utrustning med inneboende tändkälla (exempelvis gnistbildning eller heta ytor), ska 

i största möjliga utsträckning placeras utanför klassat område. Inom klassat område ska 

utrustning anpassas efter aktuella zoner. Föreskrifter och anvisningar om installation, kontroll 

och underhåll finns i AFS 1995:5.  

 

3.5 SKYLTNING 

Riskområden skall skyltas på plats med EX-skylt enligt figuren nedan, dvs. gul 

varningstriangel med texten EX. EX-skylten bör kompletteras med tilläggstexten ”Explosiv 

atmosfär – för arbetsrutiner och material se explosionsskyddsdokumentation” för skyltar som 

anslås på dörrar till kemikalieförråd och gasskåp.  

 

              
 

Figur 20: Skyltning av EX-klassade riskområden 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fomvarldsbevakning.byggtjanst.se%2FArtiklar%2F2011%2Fdecember%2FInstallationer-i-explosionsfarliga-omraden%2F&ei=bY7tVP2VAofMyAPbg4CoCA&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNHW4cVimVMmyAxPap3VHlVba1p0aw&ust=1424941030568773
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4 TÄNDKÄLLOR 

Möjliga tändkällor omfattar: 

 Oklassad elektrisk utrustning  

 Heta ytor, t.ex. vid användning av värmepistol eller värmeplatta 

 Öppen låga från gasbrännare 

 Statisk elektricitet 

 

Antändning av brandfarlig gas/ånga kan ske med antändningsenergier mellan 0,1 mJ och 0,3 

mJ. Exempel på energinivåer som kan uppkomma vid olika situationer:   

 Statiskt uppladdad person vintertid, inomhus: 60 mJ   

 Brytning av ström, ljusbåge i elkontakt: Flera J   

 

Inom riskområden med potentiellt explosiv atmosfär är den elektriska utrustningen generellt 

begränsad. Exempelvis är strömbrytare placerade på utsidan av kemikalieförråd. 

Förekommande elektrisk utrustning i förrådsutrymmena är EX-godkänd, t.ex. ljusarmaturer. 

Det är dock inte omöjligt att oklassad utrustning oavsiktligt tas med in i ett EX-klassat 

förrådsutrymme.  

 

Vid normal hantering är utsträckningen av EX-klassade zoner begränsad till mindre områden 

inom laborationslokalerna. Här finns dock desto fler tändkällor.  

 

I laborationslokalerna finns normalt ingen EX-godkänd elektrisk utrustning, undantaget kyl- 

och frysskåp för brandfarlig vätska. Elektrisk utrustning som används i exempelvis 

dragskåpen ska istället vara kopplade till strömuttag på sidan av skåpen som är förreglade 

över frånluftsventilationen. På så sätt elimineras elektriska tändkällor vid bortfall av 

frånluftsventilationen och påföljande risk för uppkomst av explosiv atmosfär.  

 

Inga av övriga strömuttag inom laborationslokalerna är förreglade över ventilationen och det 

är därför viktigt att dessa är placerade på avstånd från eventuell öppen hantering på bänk samt 

uttagsposter för brandfarlig gas. Vidare är det viktigt att personalen känner till att varje 

laborationslokal är utrustad med säkerhetsbrytare för samtliga tillhörande strömuttag, vilken 

kan användas för att eliminera tändkällor vid läckage av brandfarlig gas eller vätska. 

Säkerhetsbrytarna är placerade i korridor utanför resp. laborationslokal.  

 

Även felhantering av kemikalier kan leda till antändning, exempelvis om en kemikalie hälls 

över från en större till en mindre behållare utanför dragskåp. Detta kan leda till bildning av 

statisk elektricitet som kan ge upphov till antändning av ång-/luftblandningen. 

 

Vidare kan gnista från en tappad mobiltelefon eller statisk elektricitet från en uppladdad 

person innebära risk vid öppen hantering av brandfarlig vara utanför dragskåp.  

 

Risken för att brandfarliga vätskor ska antändas vid öppen hantering kan minskas bland annat 

på följande sätt:  

 all öppen hantering ska normalt ske i dragskåp 

 kort (max 0,1 m) fritt fallande stråle och potentialförbindning vid tappning eller 

hällning av större mängd än 1 liter. Vid tappning av mängder över 1 liter bör man 
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därför använda metalliska kärl eller halvledande plastkärl som går att 

potentialförbinda.  

 indirekt uppvärmning vid t ex destillering och indunstning. Yttemperatur på elektrisk 

eller mekanisk utrustning placerad inom zonklassat område ska vara minst 5 ◦C 

(rekommenderat 10-20 ◦C) under flampunkten för brandfarlig vätska.  
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5 KONSEKVENSER VID ANTÄNDNING 

Kemicentrum är ett stort byggnadskomplex som inrymmer förhållandevis mycket människor. 

Inom forskningsavdelningarna vistas huvudsakligen personal med kännedom om hanteringen 

av brandfarlig vara. I angränsande utrymmen förekommer dock även studenter och besökare 

med begränsad lokal- och verksamhetskännedom, vilket medför en högre kravbild för 

säkerhetsarbetet kring hanteringen. Detta har beaktats i anvisningarna i denna handling.  

 

Ifall en olycka trots detta inträffar så är byggnaderna inom Kemicentrum antingen övervakade 

med automatiskt sprinkleranläggning eller brandlarm (med vidarebefordring till 

räddningstjänsten) samt försedda med utrymningslarm, vilket ger goda förutsättningar för 

tidig varning, effektiv utrymning och tidig räddningsinsats.  

 

Brandfarlig vätska  

Öppen hantering eller olämplig förvaring av brandfarlig vätska kan leda till antändning av 

ång-/luftblandning, om tändkälla finns i närheten.  

 

Vid antändning av explosiv atmosfär i dragskåp eller på labbänk kan det leda till brännskador 

för den person som arrangerar försöksuppställningen samt risk för branduppkomst. Eftersom 

mängden brandfarlig vara ska begränsas inom laborationslokalerna förväntas brandtillväxten 

inte vara häftig, och goda förutsättningar finns för säker utrymning av byggnaden. För 

insatspersonal kan det dock finnas risker kopplade till hanteringen av exempelvis giftiga och 

frätande kemikalier, vars behållare brister vid brandpåverkan. Likaså medför hanteringen av 

lösa gasflaskor inom laborationslokalerna (inte enbart brandfarlig gas) risk för explosion om 

de inte förs till säkerhet vid brand.  

 

Vid antändning av brandfarlig vätska inom ett kemikalieförråd förväntas en snabb 

brandtillväxt då stora volymer vätska kan involveras i förloppet. Risk för brännskada 

föreligger för personer som befinner sig i förrådet vid branduppkomsten. Eftersom förråden är 

utförda som en egna brandceller är dock möjligheterna goda för att stänga inne branden och 

hindra vidare spridning. Även i förråden kan risker uppkomma för insatspersonal till följd av 

samförvaringen med exempelvis giftiga/frätande kemikalier. För att reducera risken är det 

viktigt att brandfarliga kemikalier inte förvaras i samma skåp som icke brandfarliga 

kemikalier.  

 

Andra möjliga olyckor med brandfarlig vätska är läckage vid förslutning av behållare eller 

utsläpp och antändning vid tappad/skadad behållare.  

 

Brandfarlig gas   

Ett läckage eller utsläpp av brandfarlig gas medför stor risk för antändning och gasexplosion 

alternativt brand. Utsläpp kan ske via otäta kopplingar, gaskranar, gasslangar o.d. 

Antändningsrisken är störst i laborationslokalerna där potentiella tändkällor förekommer. Risk 

för brännskada föreligger för personer som befinner sig i laborationslokalen vid en explosion.  

 Påföljande brandförlopp kan även bli häftigt beroende på hur mycket gas som strömmar ut 

och hur mycket brandfarlig vätska som finns i lokalen. För personal som befinner sig i 

angränsande utrymmen bedöms det dock finnas goda förutsättningar för säker utrymning.  

 



 
KEMISKA INSTITUTIONEN 
HELGONAGÅRDEN 16:6 

LUND 
RISKUTREDNING & KLASSNINGSPLAN 

Sida 
45 

Uppdragsnr 
60202071 

  
Informationshandling 

Ändr. Datum 

 2015-03-12 

 

 

https://bdabbr.sharepoint.com/sites/projekt01/kemiska-institutionen-kemicentrum-lunds-universitet/26 beskrivningar/riskutredning & klassningsplan 
kilu_förhandskopia_150309.doc  

I gasförråden finns normalt inga tändkällor och flaskorna är skyddade mot extern brand med 

brandavskiljande konstruktion.   

 

Brandreaktiva 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 

föroreningar. Vissa varor självantänder vid kontakt med brännbart material. 
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6 BORTFALL AV SKYDDSVENTILATION  

I dragskåpen sker öppen och stundvis obevakad hantering av brandfarlig vara, vilket 

potentiellt kan innebära uppkomst av brännbar gas- och luftblandning vid bortfall av 

skyddsventilationen. I exempelvis kemikalieförråd/kemikalieskåp hanteras endast slutna 

behållare och riskerna vid tillfälligt frånluftsbortfall bedöms således vara begränsade. Likaså 

ska den öppna hanteringen på labbänk med punktutsug vara bevakad av personal som direkt 

kan avbryta eventuell bildning av brännbar gas/ånga vid frånluftsbortfall. 

 

I enlighet med tidigare avsnitt bedöms det inte vara relevant med EX-klassning av 

dragskåpens insida eftersom frånluftsventilationen förväntas tillse att gas/ånga ventileras bort 

innan brännbar koncentration uppnås. Frånluftsventilationen är inte utförd med reservkraft, 

men istället är skåpens elektriska utrustning förreglad över ventilationen. Strategin bygger 

alltså på att eliminera potentiella tändkällor ifall frånluftsventilationen/skyddsventilationen 

förloras. Klassningen överensstämmer med de generella anvisningar som finns i SEK 

Handbok 426 om Klassning av Explosionsfarliga områden. I linje med klassningen av 

dragskåpen är inte heller tillhörande frånluftsaggregat och annan ventilationsutrustning 

utförda som EX-godkända. Eventuella ångor som sprids till frånluftskanalerna behöver 

passera samlingskanaler med stora luftvolymer, som ger en utspädningsverkan, innan de når 

fram till potentiella tändkällor i systemet.  

 

Kemicentrum har sedan en tid tillbaka drabbats av ett antal frånluftsbortfall i huvudsakligen 

Hus 1. En stor andel av dessa frånluftsbortfall har kunnat härledas till en felfungerande 

strömskena som matade de aktuella frånluftsaggregaten i Hus 1. Frånluftssystemet är utfört 

med parallellkopplade redundanta frånluftsaggregat, men dessa har tidigare varit 

strömförsörjda av samma strömskena. För att komma tillrätta med problematiken har den 

felfungerande strömskenan ersatts, och samtidigt har matningen till de bägge 

frånluftsaggregaten separerats till olika strömskenor.  

 

En annan problematik som har bidragit till de inträffade frånluftsbortfallen är att styrsystemet 

till ventilationsanläggningen i Hus 1 är känsligt för kortvariga störningar på elnätet 

(spänningsdippar/-spikar od), och behöver omstartas manuellt när sådana inträffar. Lunds 

Universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus har tillsammans påbörjat en utredning för 

att fastslå orsaken till styrsystemets känslighet mot strömdippar, och avser att presentera ett 

åtgärdspaket när utredningen är slutredovisad. Åtgärderna ska tillgodose att 

frånluftsventilationen inte påverkas av kortvariga störningar i elförsörjningen.  

 

Ovanstående åtgärder bedöms på sikt medföra goda förutsättningar för att kraftigt reducera 

frekvensen för bortfall av frånluftsventilationen.   

 

Vid fullständigt avbrott i elleveransen till byggnaden kommer samtliga frånluftsaggregat att 

stoppas, samtidigt som tillhörande spjäll vid aggregaten stängs via fjäderåtergång. Vid den typ 

av mindre frekventa strömavbrott, och som varken verksamheten eller fastighetsägaren kan 

råda över, anses det vara skäligt att hantera riskerna genom organisatoriska rutiner och 

åtgärder. Risk för spridning av brännbara ångor och antändning bedöms huvudsakligen finnas 

i själva lablokalen och främst ifall hanteringen genererar kraftig ångbildning, t.ex. vid 

uppvärmning av lösningmedel. Hur stor ansamling och spridning av brännbara ångor som 

uppkommer är starkt koppat till förutsättningarna för hanteringen, d.v.s. vilket ämne, vilken 
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volym, vilken temperatur (uppvärmning), men även möjligheterna att avbryta processen vid 

ventilationsbortfall.  

 

Som riskreducerande strategi i händelse av fullständigt avbrott i elleveransen till 

kemicentrum, ska det finnas organisatoriska och/eller tekniska säkerhetsåtgärder som tillser 

att sådana försöksuppställningar, som vid ventilationsbortfall medför risk för explosiv 

atmosfär, stängs ned och/eller tätsluts. De tekniska säkeråtgärderna kan omfatta att 

gastillförsel, värmetillförsel och dylikt förreglas över ventilationen. De organisatoriska 

säkerhetsåtgärderna kan omfatta att försök övervakas av personal med instruktion om åtgärder 

vid automatisk akustisk larmsignal för lågt ventilationsflöde eller ventilationsbortfall. 

 

Exempelvis bör forskningspersonalens riskbedömning inför arbeten med brandfarlig vara i 

dragskåp omfatta denna typ av åtgärder. Arbetet får inte utföras om sådana åtgärder inte kan 

etableras och upprätthållas.  

 

En annan viktig del är att det även ska finnas rutiner för att återuppta verksamheten på ett 

säkert sätt efter störningar i elförsörjningen eller ventilationsbortfall. Störst risk för 

antändning bedöms vara vid återgång med strömförsörjningen i lokalerna. När strömmen 

återkommer utgör oklassade elektriska installationer utanför dragskåpen potentiella 

tändkällor. Utrustning som används i dragskåpen ska dock vara anslutna till de 

ventilationsförreglade eluttagen, vilka inte strömsätts förrän personalen aktivt har återställt 

förreglingen. I frågan pågår även diskussion om att nyttja de huvudsäkerhetsbrytare för 

strömuttag i resp. laborationslokal, som sitter i korridoren utanför, för att ytterligare 

kontrollera från- och tillslagningen av elektriciteten. Likaså förs diskussion med Akademiska 

Hus kring möjligheten att kontrollera återgången med elektriciteten via brytare i ställverk.  
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7 ORGANISATION OCH RUTINER 

7.1 EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENTATION 

Explosionsskyddsdokumentation är verksamheten ansvarig för att upprätta. Riskutredningen 

är en del av explosionsdokumentationen.  

 

För att explosionsskyddsdokumentationen ska vara komplett ska denna beskriva:  

 Egenskaperna hos hanterad brandfarlig gas och vätska (denna handling) 

 Förekommande explosionsrisker och där tillhörande skyddsutrustningar (denna 

handling) 

 De områden som har klassificerats och delats in i EX-klassade zoner (denna handling)  

 Möjliga tändkällor (denna handling) 

 Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö,   

 Samordningsansvar mellan forskningsavdelningarna 

 Hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, 

material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt 

 Rutiner och instruktioner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand 

 

7.2 ÖVRIGA RUTINER  

För att arbetet ska utföras säkert är det viktigt att det finns bestämda rutiner och instruktioner 

för hanteringen av brandfarlig vara, samt att dessa kommuniceras till berörda medarbetare. 

 

Utöver innehållet i explosionsskyddsdokumentationen bör det även finnas rutin eller 

instruktion avseende:  

 Förvaringsanvisningar för brandfarliga ämnen inom avdelningarnas förråd resp. 

laboratorielokaler 

 Information till medarbetare avseende risker med hanterade brandfarliga ämnen 

inom resp. laboratorielokal 

 Introduktion av klassningsplanen till varje ny medarbetare 

 Åtgärder vid öppen hantering av brandfarlig vara i dragskåp, under punktutsug 

eller på arbetsbänk 

 Skyddsventilationens funktion och dess betydelse för att minimera 

explosionsrisker (inkl. ventilationsförreglade strömuttag) 

 Nödlägesåtgärder vid plötsligt bortfall av skyddsventilationen 

 Förfarande vid desinficering av bänkytor med etanol som säkerställer att inte 

gnistbildande utrustning finns i närheten 

 Säkerhetsåtgärder vid uppställningar för HCLP el. GC 

 Instruktion för driftsättning/avställning av lokala tömningscentraler 

 Instruktion för byte av gasflaska ansluten till tömningscentral 

 Instruktion för täthetskontroll av tömningscentral 

 Hantering av avfall och tomma behållare med brandfarlig vara 

 Regler för transport av brandfarlig vara inom byggnaden 

 Regler för brandfarliga heta arbeten inom områden med brandfarlig vara 

 Rapportering och uppföljning av tillbud 



 
KEMISKA INSTITUTIONEN 
HELGONAGÅRDEN 16:6 

LUND 
RISKUTREDNING & KLASSNINGSPLAN 

Sida 
49 

Uppdragsnr 
60202071 

  
Informationshandling 

Ändr. Datum 

 2015-03-12 

 

 

https://bdabbr.sharepoint.com/sites/projekt01/kemiska-institutionen-kemicentrum-lunds-universitet/26 beskrivningar/riskutredning & klassningsplan 
kilu_förhandskopia_150309.doc  

 

7.3 TRANSPORT AV BRANDFARLIG VARA 

Gasflaskor 

Gasflaskorna skall förflyttas säkert från förvaringsstället till arbetsplatsen eller annan aktuell 

lokal. Är förvaringsplatsen inte belägen i arbetsrummet, så att flaskan kan bäras, ska stabila 

gaskärror eller motsvarande nyttjas och flaskorna skall stå stabilt eller vara säkrade. Vid 

förflyttning skall flaskorna vara i upprätt läge med tätpropp och, om behållaren är avsedd för 

det, skyddskåpa och ventilskydd monterade. Säkerhetsventilens funktion på gasolflaskor 

uppfyller kravet genom att flaskan förvaras stående. 

 

Behållare för brandfarlig vätska 

Lösningsmedelsflaskor ska transporteras på ett betryggande sätt, t ex i hink eller i vagn med 

sarg och spilltråg och absorptionsmedel. 

 

Persontransport i hiss tillsammans med farliga/brandfarlig vara får inte ske. 

 

7.4 HETA ARBETEN 

Det är förbud, att införa öppen eld, farliga gnistor eller annat som kan antända varor inom 

klassade områden, enligt SFS 2010:1075 §8. 

 

Undantag från rådande förbud, exempelvis vid tillfälliga hetarbeten, kan medges av 

föreståndaren för brandfarlig vara på avdelningen. Detta får endast ske om det kan fastställas 

att risken för olycka inte är mer än ringa. Tillståndet ska ges skriftligen, samt enligt fastställd 

rutin för tillståndsutfärdande.  

 

Om föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara inte har tillräcklig kompetens eller 

utbildning ska tillstånd för heta arbeten, i anslutning till klassade områden, ske i samråd med 

räddningstjänsten. 

 

7.5 ÄNDRING AV VERKSAMHET/ÄMNEN 

Vid varje ändring i verksamheten som påverkar hanteringen av brandfarliga varor ska 

uppdatering av explosionsskyddsdokumentationen göras.   

 

Om mängderna brandfarlig vara planeras öka, eller omfattande förändringar i övrigt planeras, 

ska ett nytt tillstånd sökas för hanteringen. Vid osäkerhet bör samråd ske med 

räddningstjänsten.  

 

Vid tillfälliga, upp till 6 månader, eller mindre ändringar i hanteringen bör inte nytt tillstånd 

för hantering erfordras. Dock bör räddningstjänsten informeras genom en anmälan om den 

förändrade hanteringen samt de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att den 

sammanvägda risken för brand och explosion inte är förhöjd.  
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7.6 SYSTEMATISK KONTROLL 

För att säkerställa att gasflaskor, gasinstallationer, förvaringskärl och förvaringsutrymmen för 

brandfarlig vara uppfyller säkerhetskraven skall en dokumenterad, regelbunden, kontroll av 

installationerna ske. Kontroll genomförs årligen och inför start av ny verksamhet.  

  

I sammanställningen nedan redogörs för punkter som skall kontrolleras. Observera att 

sammanställningen inte nödvändigtvis är fullständig, utan verksamheten bör själva 

komplettera med ytterligare kontrollpunkter. Dessa punktlistor ska inarbetas i befintliga 

instruktioner för systematisk kontroll och där kompletteras med utrymmesspecifika 

kontrollpunkter.  

  

Generellt  

 Är alla laboratorier, kemikalieskåp, kyl och frysskåp, gasskåp och kemikalieförråd 

med brandfarlig vara riktigt skyltade?  

 Förekommer hantering av brandfarlig vara utanför dragskåp?  

 Finns klassningsplan för verksamheten och är den känd av personalen? Används 

ex-klassad utrustning där så krävs? Upprätthålls klassningsområdena?   

 Fungerar larm, skyddsventilation och belysning i dragskåp?   

 Kontrollerades luftflödena till dragskåpen/dragbänkarna minst 1 gång/år?  

 Finns lämplig och kontrollerad släckutrustning placerad lättåtkomligt?  

  

Brandfarlig gas  

För utrustning som kopplas ihop med uttagsposter för gas eller gasflaskor, gäller att det 

material som används ska överensstämma med gasleverantörens materialrekommendationer.  

 

Följande punkter är exempel på vad som skall kontrolleras:  

 Är gasskåp låsta och riktigt skyltade?  

 Täthetskontrolleras gasledningssystem minst 1 gång/år? (kontrollerna ska 

dokumenteras)  

 Kalibreras och provas gasdetektorer för metangas på avdelningen för bioteknik 

regelbundet enligt leverantörsanvisningar. 

 Vet all personal var avstängningsventiler för gasinstallationerna är placerade? 

 Är avstängningsventiler stängda mot uttagsposter som inte används?  

 Finns bakslagsskydd monterad på acetylengastub, om sådan hanteras? 

Kontrolleras detta vartannat år av behörig personal?  

 Används rätt sorts slang till den gas som används (vid osäkerhet bör detta 

kontrolleras med leverantör)? 

 Kontrollera årligen att gasslangar inte är torra eller har ytsprickor. Om så är fallet 

måste de bytas ut. 

 Uttagsposter för brandfarlig gas får inte vara skadade och ska ha tydlig markering som 

anger typ av gas samt i vilket läge kranen är öppen eller stängd 

 Finns ett minsta avstånd på 0,5 m mellan uttagsposter för brandfarlig gas och elektrisk 

utrustning eller andra potentiella tändkällor (ej relevant för naturgasledningar som är 

”pluggade”) 

 Nödavstängningsknappar för naturgas funktionsprovas årligen?  
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Brandfarlig väska  

Vid hantering av brandfarlig vätska skall följande punkter kontrolleras regelbundet:  

 Förvaras endast tillåten mängd brandfarlig vara på avdelningen/institutionen?  

 Förvaras den brandfarliga varan på föreskrivet sätt med avseende på typ av 

förvaringskärl, ventilerade skåp etc.?  

 Följs regler för samförvaring?  

 Förvaras kemikalier eller annat som inte ska användas till aktuellt arbete i 

dragskåpet?  

 Upprätthålls brandtekniskt avskiljande konstruktion till t.ex 

kemikalielösningsmedelsförråd? 

 Är kylen/frysen märkt att den är godkänd för brandfarlig vara?  

 Förvaras större mängder av kemikalier i fat och dunkar utan spilltråg? Detta är 

inte tillåtet!  

 Är spilltråg/invallning hel och tät?  

 Rensas gamla kemikalier ut kontinuerligt från förråd och skåp?  

 

Brandreaktiva varor  

Följande punkter skall kontrolleras i avseende brandreaktiva varor.   

 Hanteras någon av de brandreaktiva varor som omfattas av särskilda lagkrav och 

MSB:s föreskrifter? (väteperoxid, organiska peroxider, brandfarlig biograffilm, 

lågnitrerad nitrocellulosa och ammoniumnitrat) 

 Sker hanteringen enligt gällande föreskrifter och i små mängder? 

 Förvaras oxiderande ämnen (ex. organiska peroxider) separat från andra 

brandfarliga ämnen? 

 Förvaras ammoniumnitrat (och liknande) avskilt från ämnen som ökar dess 

benägenhet att snabbt sönderdelas eller på annat sätt skapar en risksituation som 

kan leda till brand eller explosion? 

 

7.7 SAMORDNINGSANSVAR 

Vid flera än en tillståndshavare krävs att en av dem är samordningsansvarig enligt SRVFS 

2004:7. Samordningsansvarig inom Kemiska institutionen är Karl-Erik Bergquist.  

 

Karl-Erik Bergquist är även samordningsansvarig för de tre olika institutionerna inom 

Kemicentrum; Kemiska Institutionen, Institutionen för kemiteknik och Institutionen för 

Livsmedelsteknik.  
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8 BRISTER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

8.1 IDENTIFIERADE BRISTER 

Nedanstående brister har identifierats under platsbesöken till forskningsavdelningarna under 

december 2014. Observera att platsbesöken har omfattat stickprovskontroll och det kan 

således förekomma ytterligare brister inom verksamhetens hantering av brandfarlig vara. Det 

är därför viktigt att egenkontroll av verksamheten sker med avseende på de förutsättningar 

och anvisningar som finns angivna i denna handling.  

 

Generellt 

1. EX-skyltning saknas genomgående inom KILU:s verksamhetsområden. Riskområden 

skall märkas ut på plats och skyltas med EX-skylt enligt avsnitt 3.5.  

2. En del riskområden kan behöva ytterligare märkning för att tydliggöra EX-klassning.  

Exempelvis bör öppen hantering utanför dragskåp endast ske på för detta specifikt 

avsatta och kontrollerade arbetsytor (bör undvikas helt om möjligt), vilka märks ut för 

att förebygga otillåten förekomst av tändkällor.  

3. Klassningsplaner för EX-områden ska anslås inom respektive forskningsavdelning och 

göras kända för personal.  

4. Uttagsposter för brandfarlig gas (på arbetsbänkar, längs väggar och i drasgskåp) är 

generellt bristfälligt skyltade. I dagsläget finns bl.a. uttagsposter för naturgas som är 

felaktigt skyltade som ”LPG” och gasol. Vid uttagsposterna ska det tydligt framgå 

vilken gas som avses och tillhörande faropiktagram.  

5. Uttag för el (och annan elektrisk utrustning) och uttagsposter för brandfarlig gas ska 

vara åtskilda minst 0,5 meter för att undvika antändning ifall gasläckage skulle uppstå. 

Vid platsbesöken förekom strömuttag och annan elektrisk utrustning intill 

uttagsposterna. Detta ska åtgärdas genom att strömuttag/utrustning flyttas till säkert 

avstånd, alternativt att överflödiga uttagsposter tas bort och gasledningar ”pluggas”, 

alternativt att uttagsposterna förses med självstängande snabbkopplingar som 

förhindrar gasläckage vid ofullständigt stängda ventiler.   

6. Avstängningsventiler på naturgasledningar (normalt direkt innanför dörr till 

laborationslokal) ska hållas stängda mot uttagsposter för brandfarlig gas som inte 

används. Rutin ska införas som tillser detta.  

7. Utanför varje laboratorium finns det säkerhetsbrytare placerad på vägg, vilken bryter 

strömmen till labbänkarna. I händelse av spill eller bortfall av skyddsventilation ska 

säkerhetsbrytaren vridas om så att strömmen bryts. Personalen ska informeras om 

säkerhetsbrytarnas funktion och användning, då kunskapen var begränsad vid 

platsbesöket.  

8. I laborationslokaler förekommer samförvaring av brandfarliga och t.ex. giftiga 

kemikalier i ventilerade skåp. Det ska i möjlig utsträckning eftersträvas att separera 

brandfarliga kemikalier till ett eget skåp. Det bedöms dock vara rimligt att samförvara 

mindre volymer i samma skåp, men då ska brandfarliga kemikalier placeras på ett 

separat hyllplan.  

9. Skåp i laborationslokal för brandfarlig vätska ska vara skyltad med varningsskylt för 

brandfarliga varor (flamman) och förbudsskylt mot öppen eld (tändstickan), se figur 6. 

Förbudsskylt mot öppen eld saknas på ett stort antal skåp.  

10. I kemikalieförråd förekommer samförvaring av brandfarliga och t.ex. giftiga 

kemikalier i samma ventilerade skåp. Brandfarliga kemikalier ska förvaras i separat 
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skåp. Skyltning/märkning av förvaringsskåp bör förtydligas så att det framgår 

vilket/vilka skåp som är avsedda för brandfarliga kemikalier. Endast faropiktagram är 

inte tillräckligt tydlig märkning eftersom brandfarliga ämnen samtidigt kan vara 

giftiga.  

11. Dörr till kemikalieförråd ska vara skyltad med varningsskylt för brandfarliga varor 

(flamman) och förbudsskylt mot öppen eld (tändstickan), se figur 6. Förbudsskylt mot 

öppen eld saknas genomgående.  

12. Elektrisk utrustning som används i dragskåp ska strömförsörjas av 

ventilationsförreglade uttag (på dragskåpets sida). Förlängningssladdar från andra 

strömuttag får inte användas. Likaså ska dragskåpets översta uttag, utan 

ventilationsförregling, normalt inte användas. Personalen informeras om gällande rutin 

och skyltningen kompletteras vid behov.  

13. I ett flertal laborationslokaler förekommer kyl- och frysskåp, inrymmandes 

brandfarliga kemikalier, som saknar leverantörsmärkning vilken intygar att skåpen är 

avsedda för sådan förvaring. För omärkta skåp ska det säkerställas att de avsedda för 

brandfarliga kemikalier, exempelvis genom kontakt med leverantör. Dokumentation 

som styrker användningen bör finnas tillgänglig inom resp. avdelning.  

14. Tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtagas för att reducera risken för explosiv 

atmosfär eller tändkällor vid plötsligt bortfall av skyddsventilation i dragskåp. Se 

avsnitt 6.  

15. Det ska säkerställas att det i brandceller inrymmandes laborationslokaler (OBS! 

undantaget sprinklade utrymmen i Hus 1) inte förvaras mer än 50 liter brandfarlig 

vätska per brandcell. Organisatoriska åtgärder ska upprättas i syfte att kontrollera 

efterlevnad av detta. Ifall volymen inte kan begränsas till max 50 liter inom en 

brandcell så ska berörda laborationslokaler istället utrustas med brandsäkra skåp enligt 

SS-EN 14470, lägst klass EI 60, för förvaring av brandfarliga kemikalier.  

16. Förvaringsskåp för brandfarlig vätska i laborationslokalerna bör vara försedda med 

spilluppsamlande tråg på resp. hyllplan. Tråg ska införskaffa till skåp/hyllplan som 

saknar det.  

 

Gemensamma lokaler 

17. Inkommande naturgasrör i källarplan har brister i rörmärkningen. Samma rör är märkt 

med olika tryckangivelser på samma rörsträckning. 

18. Naturgasrör i källarplan har dräneringsventil som saknar tätpropp. 

19. På plan 1 (i korridor mot CAS) finns det nödavstängningsknappar för naturgas som 

förmodas stänga magnetventil på inkommande naturgasledning. Funktionen ska 

säkerställas och beskrivas i nödlägesrutiner/insatsplan.  

 

Centralt förråd för brandfarlig gas resp. lösningsmedelsavfall 

20. Tillträdes- och utrymningsdörrar mot det fria är utvändigt blockerade av växtlighet 

som ska tas bort. 

21. Tillträdes- och utrymningsdörrar mot det fria saknar erforderlig varnings- och 

förbudsskyltning (solblekta skyltar).  
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Centrum för analys och syntes (CAS) 

22. Dörr till laborationslokaler med brandfarliga vara ska vara skyltade med varningsskylt 

för brandfarliga varor (flamman). Varningsskylt saknas för laborationslokaler inom 

avdelningen.  

23. Lösningsmedelsflaskor tillhörande HPLC-utrustning, som inte står i ventilerat skåp, 

ska vara förseglade med speciell kork som förhindrar utläckage av 

lösningsmedelsångor men samtidigt medger luftflöde till flaskan. Denna typ av 

specialkork saknas för HPLC-utrustning inom avdelningen.  

24. Ett flertal av avdelningens skåp för gasflaskor var olåsta vid besökstillfället. Skåpen 

ska alltid hållas låsta.  

25. Enstaka av avdelningens skåp för gasflaskor saknar varningsskylt för gasflaskor på 

dörr.  

26. Gastuber ska ej förvaras i avdelningens kemikalieförråd, utan flyttas till skåp för 

gasflaskor. Aerosoler (< 30 liter) bedöms dock kunna förvaras i separat plåtskåp i 

kemikalieförråd. Varningsskylt på dörr avseende gasflaskor tas bort från aktuellt 

kemikalieförråd.  

27. Vid platsbesöket förekom gasflaskor med gasol resp. acetylen uppställda öppet inom 

laborationslokaler. För arbetslokaler såsom laboratorium får endast gasflaskor som 

behövs för dagsbehovet hanteras. Gasflaskor ska återföras till avdelningens skåp för 

gasflaskor i slutet av arbetsdagen. Fasta installerade gassystem är bättre ur 

skyddssynpunkt då man minimerar hanteringen av lösa gasflaskor 

28. Skåp med huvudavstängningsventil för naturgas, med placering i korridor utanför 

laborationslokalen, är dold bakom en uppställd branddörr. Avstängningsventilen bör 

flyttas till lättillgänglig placering, alternativt ska den dolda placeringen synliggöras 

m.h.a. skyltning.  

 

Kemisk fysik 

29. Vid platsbesöket förekom förvaring av flaskor med brandfarlig vätska framme på golv 

och arbetsbänkar. Flaskor ska återplaceras i förvaringsskåp efter användning. 

 

Biokemi, strukturbiologi och biofysikalisk kemi (CMPS) 

30. Dörr till laborationslokaler med brandfarliga vara ska vara skyltade med varningsskylt 

för brandfarliga varor (flamman). Varningsskylt saknas för laborationslokaler inom 

avdelningen.  

31. Lösningsmedelsflaskor tillhörande HPLC-utrustning ska vara uppställda på skyddad 

plats där de inte riskerar att vältas ned och inom uppsamlingskärl.   

32. Gasledning inom en av avdelningens laborationslokaler är skyltad att innehålla Gasol 

men innehåller Naturgas. Förekommande gas ska säkerställas och vid behov ska 

märkningen revideras.   

33. Brännbart material får ej ansamlas i kemikalieförråd. Överflödiga kartonger och annat 

brännbart ska tas bort.  

 

Tillämpad bioteknik 

34. Dörr till laborationslokaler med brandfarliga vara ska vara skyltade med varningsskylt 

för brandfarliga varor (flamman). Varningsskylt saknas för laborationslokaler inom 

avdelningen.  
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35. Lösningsmedelsflaskor tillhörande HPLC-utrustning, som inte står i ventilerat skåp, 

ska vara förseglade med speciell kork som förhindrar utläckage av 

lösningsmedelsångor men samtidigt medger luftflöde till flaskan. Denna typ av 

specialkork saknas för avdelningen HPLC-utrustning.  

 

Fysikalisk kemi & Teoretisk kemi 

36. Vid platsbesöket förekom förvaring av behållare med brandfarlig vätska framme på 

arbetsbänkar och i dragskåp i undervisningslokaler. Flaskor ska återplaceras i 

ventilerat förvaringsskåp efter användning. 

37. Vid platsbesöket förekom förvaring av små gasflaskor med brandfarlig gas i dragskåp. 

Flaskor ska återplaceras i förvaringsskåp efter användning. 

38. Naturgasledning till uttagsposter i laboratorielokaler saknade märkning vid enstaka 

avstängningsventil. Ledningen ska vara märk med ämnets namn, flödesriktning och 

faropiktagram.  

39. Brännbart material får ej ansamlas i kemikalieförråd. Överflödiga kartonger och annat 

brännbart ska tas bort.  

40. Gastuber ska ej förvaras i avdelningens kemikalieförråd, utan flyttas till gasförråd. 

Aerosoler (< 30 liter) bedöms dock kunna förvaras i separat plåtskåp i 

kemikalieförråd. Varningsskylt på dörr avseende gasflaskor tas bort.  

 

Teknisk mikrobiologi 

41. Vid platsbesöket förekom förvaring av flaskor med brandfarlig vätska framme på 

arbetsbänkar. Flaskor ska återplaceras i ventilerat förvaringsskåp efter användning. 

42. Vid platsbesöket förekom förvaring av små gasflaskor med brandfarlig gas i dragskåp. 

Flaskor ska återplaceras i förvaringsskåp efter användning. 

 

Bioteknik 

43. Vid platsbesöket förekom i laborationslokal förvaring av brandfarliga kemikalier i 

skåp utan erforderlig varningsskylt (flamman).  

44. Försök med rötning av biomassa genomförs i ett ventilerat skåp med glasdörrar. 

Kontinuerlig mekanisk ventilation tillser normalt att eventuella läckage av biogas 

vädras bort innan brännbar ansamling sker. Strömuttag inom skåpet är dock inte 

förreglade över ventilationen och kan utgöra tändkällor vid bortfall av ventilationen. 

Strömuttag på skåpets insida ska antingen tas bort eller förreglas över ventilationen, 

likt utförandet av dragskåpen på kemicentrum.  

45. Försök med rötning av biomassa förekommer i mindre skala direkt på arbetsbänkar i 

laboratorielokaler. Verksamheten ska själva riskbedöma denna typ av 

försöksuppställning och tillse att erforderliga åtgärder vidtas för att förebygga 

uppkomst av explosiv atmosfär.  

46. Dörr till förråd för gasflaskor är felaktigt skyltad. Gasförråd ska ha anslag om 

förbudsanslag och varningsanslag enligt figur 4. Varningsanslag för brandfarlig vara 

(”flamman”) behövs inte där det finns varningsskylt för gasflaska. 

 

8.2 ÅTGÄRDSPLANER 

Platsbesöken till Kemicentrum genomfördes i december 2014 och sedan dess har 

verksamheten arbetat med hantering och åtgärd av ovan nämnda brister. Ett flertal av de 
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mindre bristerna har redan avhjälpts, medan åtgärdsplaner har lagts upp för de mer 

omfattande åtgärderna.  

 

Åtgärdsplaner finns avseende: 

 Brister i skyltning och märkning ska åtgärdas med nytt utförande i enlighet med CLP. 

Se anvisningar för utförande i bilaga A. Inventering och omskyltning/-märkning 

bedöms ta ca 3 månader.  

 Ett flertal verksamheter har uttryck önskan om att ta bort uttag för naturgas på 

arbetsbänkar i laborationslokaler, eftersom dessa inte används. Tidplan ca 3 månader.  

 Inventering ska ske avseende hyllplan i förvaringsskåp som saknar spilluppsamlande 

tråg. Det rekommenderas att tråg införskaffas till skåp där behov finns, t.ex. för 

överskåp i laborationslokaler. Tidplan ca 3 månader.  

 Utredning pågår för att ta fram tekniska åtgärder som förhindrar ventilationsbortfall 

vid kortvariga störningar i elförsörjningen. Utredningen ska presenteras inom 6 

månader.  

 Verksamheten arbetar kontinuerlig med sina säkerhetsrutiner. För närvarande ligger 

fokus bl.a. på förbättringar avseende samförvaring, ordning och reda, och åtgärder vid 

ventilationsbortfall 
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9 SLUTSATS 

Hanteringen av brandfarlig vara bedöms kunna ske på ett betryggande sätt under förutsättning 

att förutsättningar och anvisningar i denna handling upprätthålls/efterlevs, samt att 

identifierade brister i kap. 8 åtgärdas.  
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BILAGA A: SKYLTNING BRANDFARLIG VARA 

 

               
Ovanstående skyltning bedöms vara relevant för: 

- Rumsdörr(ar) till Centralt förråd för lösningsmedelsavfall 

- Rumsdörr(ar) till Kemikalieförråd inom avdelningarna 

 

 

              
Ovanstående skyltning bedöms vara relevant för: 

- Skåp med brandfarlig vätska i laboratorielokal (inkl. kyl- och frysskåp) 

 

 

 
Ovanstående skyltning bedöms vara relevant för: 

- Rumsdörr(ar) till laboratorielokaler 

- Skåp med brandfarlig vätska i avdelningarnas Kemikalieförråd samt i det centrala 

förrådet för lösningsmedelsavfall  

 

 

              
Ovanstående skyltning bedöms vara relevant för: 

- Rumsdörr(ar) till Centralt förråd för gasflaskor med brandfarlig gas 

- Rums-/skåpsdörr(ar) till Gasförråd inom avdelningarna 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fomvarldsbevakning.byggtjanst.se%2FArtiklar%2F2011%2Fdecember%2FInstallationer-i-explosionsfarliga-omraden%2F&ei=bY7tVP2VAofMyAPbg4CoCA&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNHW4cVimVMmyAxPap3VHlVba1p0aw&ust=1424941030568773
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Ovanstående skyltning bedöms vara relevant för: 

- Samtliga områden med risk för explosiv atmosfär (EX-klassning) enligt avsnitt 3.3.i 

denna handling. Riskområden skall skyltas på plats med EX-skylt, dvs. gul 

varningstriangel med texten EX. EX-skylten bör kompletteras med tilläggstexten 

”Explosiv atmosfär – för arbetsrutiner och material se 

explosionsskyddsdokumentation” för skyltar som anslås på dörrar till kemikalieförråd 

och gasskåp.  

 

 

 
 

Exempel på rörledningsmärkning för brandfarlig gas (gasol) enligt CLP och AFS 2011:19 
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BILAGA B: BRANDFARLIGA ÄMNEN SOM HUVUDSAKLIGEN HANTERAS 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

Nr Brandfarlig vara Flam-

punkt  

 

[C] 

LEL Flyktighet Rel. 

densitet 

(jfr luft) 

 

Tänd-

temp  

 

[C] 

Explosionsgrupp/ 

Temp-klass 

Annan info och anmärkningar 

 Ämne Formel  

 

[g/m³] 

 

 

[Vol-%] 

Kokpunkt 

[C] 

1 Aceton CH3COCH3 -20C 60 2,5 +56 2,0 535 IIA T1  

2 Etanol (95 % och 

>99%) 

C2H5OH 12C 62 3,3 +79 1,59 363 IIA T2  

3 Metanol CH3OH 9°C 73 6,0 +64,7 1,11 440 II A T2  

4 Toluen C6H5CH3 4°C 39 1,0 110,6 3,20 530 II A T1  

5 Etylacetat C4H8O2 -4 73 2,0 +77,1 3,04 470 IIA T1  

6 Heptan C7H16 -7 35 0,85 +98,4 3,46 204 IIA T3  

8 Acetonitril C2H3N 2 51 3,0 +82 1,42 523 IIA T1  

9 2-Propanol C3H7OH 12 50 2,0 +82,6 2,07 399 IIA T2  

10 Tetrahydrofuran C4H8O -14 46 1,5 +66 2,49 230 IIB T3  

11 Hexan C6H14 -22 35 1,0 +68 2,97 225 IIA T3  
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12 Dietyleter (C2H5)2O -45 50 1,7 +34,6 2,55 175 IIB T4  

13 Cyklohexan C6H12 -17 35 1,0 +80,7 2,83 244 IIA T3  

14 Petroleum ether C6H14 -49 * 1,1 +35 2,5 * * * *Ingen tillgänglig data 

15 Bensen C6H6 -11 39 1,2 +80,1 2,70 498 IIA T1  

16 1,4-Dioxan C4H8O2 11 51 1,4 +101 3,03 375 IIB T2  

17 n-pentan C5H12 -40 33 1,1 +36,1 2,48 243 IIA T3  

18 Naturgas (metan) 

 

CH4 gas 29 4,4 -161,5 0,55 600 IIA T1  

19 Vätgas H2 gas 3,4 4 -252,9 0,07 560 IIC T1  

20 Acetylen C2H2 gas 24 2,3 -84 0,90 305 IIC T2  

21 Iso-Butan C4H10 gas 31 1,3 -11,7 2,0 460 IIA T1  

22 Propan C3H8 gas 31 1,7 -42 1,56 450 IIA T2  
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BILAGA C: RISKKÄLLOR EXPLOSIV ATMOSFÄR 

Anläggning: Kemiska Institutionen, Kemicentrum, Lunds Universitet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nr Riskkälla Typ av 

utsläpp 

 

 

(1) 

Brandfarlig vara Ventilation Riskområde Annan info och 

anmärkningar Benämning Placering Ref  

 

 

(2) 

Drifttemp 

och tryck 

 

[°C]     [bar] 

Fas  

 

 

(3) 

Typ 

 

 

(4) 

Grad 

 

 

(5) 

Till-

gäng-

lighet 

(6) 

Zon 

 

 

(0-1-2) 

Utsträckning 

Vert 

(m) 

Hor 

(m) 

Förtydligande * 

A Centralt förråd 

för brandfarlig 

gas 

Sido-

byggnad 

P 18-22 Omgi

vande 

Omgi

vande 

G 

KG 

M H A Zon 1 * * Invändigt i rummet  

B Centralt förråd 

för lösnings-

medelsavfall 

Sido-

byggnad  

P Lösn- 

medel 

Omgi

vande 

Omgi

vande 

V M H A Zon 2 * * Invändigt i skåp och rum  

C Kemikalie-

förråd 

Inom resp. 

avdelning 

P 1-17 Omgi

vande 

Omgi

vande 

V M H A Zon 2 * * Invändigt i skåp och rum  

D Gasförråd/ 

gasskåp 

(inrymmandes 

gascentral el. 

lösa flaskor) 

Inom resp. 

avdelning 

P 18-22 Omgi

vande 

Över-

tryck 

i gas-

flaska 

G 

KG 

M H A Zon 1 

 

Zon 2 

* 

 

0,5 

* 

 

0,5 

Invändigt i förråd/skåp 

 

Kring dörröppning 

 

 

E Ventilerat 

förvaringsskåp 

för brandfarlig 

vätska 

Laboratorie

-lokaler 

P 1-17 Omgi

vande 

Omgi

vande 

V M H A Zon 2 * * Invändigt i skåpet, samt 0,5 meter direkt 

framför skåpets öppning. 

 

Om spilluppsamlande tråg saknas förlängs 

zonen framför skåpet ned till golv. 

 

 

F Kylskåp/frys 

för brandfarlig 

vara 

Laboratorie

-lokaler 

P 1-17 Kyld 

vara 

Omgi

vande 

V - L D Zon 1 

 

Zon 2 

* 

 

0,5 

* 

 

0,5 

Invändigt i förråd/skåp 

 

Kring dörröppning, och ned till golv 
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G Dragskåp med 

skydds-

ventilation, 

och spillskydd 

Laboratorie

-lokaler 

K 1-19 Ev. 

upp-

värmd 

Omgi

vande 

V 

G 

M H A - - - Ingen klassning invändigt eller utanför 

dragskåpet (OBS! klassningen förutsätter att 

ev. elektrisk utrustning i skåpet är ansluten mot 

ett ventilationsförreglat eluttag). 

 

H Dragskåp med 

skydds-

ventilation 

men utan 

spillskydd 

Laboratorie

-lokaler 

K 1-19 Ev. 

upp-

värmd 

Omgi

vande 

V 

G 

M H A Zon 2 * * Ingen klassning i dragskåpet, men utanför 

uppkommer ett riskområde, som sträcker sig 

0,5 m ut från dragskåpsöppningen och 0,5 m 

ovanför dragskåpets arbetsyta, ned till golv 

samt under skåpet.  

(OBS! klassningen förutsätter att ev. elektrisk 

utrustning i skåpet är ansluten mot ett 

ventilationsförreglat eluttag). 

 

I Öppen 

hantering av 

enstaka liter på 

arbetsbänk 

med 

punktutsug 

Laboratorie

-lokaler 

K 1-17 Omgi

vande 

Omgi

vande 

V M H A Zon 2 0,5 0,5  0,5 m i horisontal led kring öppen hantering 

och i vertikal led från golv till 0,5 m över 

hanteringen. 

 

 

J Öppen 

hantering av 

enstaka liter på 

arbetsbänk 

utan 

punkutsug 

Laboratorie

-lokaler 

K 1-17 Omgi

vande 

Omgi

vande 

V M M A Zon 1 

 

 

 

Zon 2 

0,5 

 

 

 

1  

0,5 

 

 

 

1 

 

0,5 m i horisontal led kring öppen hantering 

och i vertikal led från golv till 0,5 m över 

hanteringen. 

 

1 m i horisontal led kring zon 1. 

 

K Hantering av 

brandfarlig 

vara på 

dragbänk (utan 

elektrisk 

förregling) 

Laboratorie

-lokaler 

K 1-17 Omgi

vande 

Omgi

vande 

V M H A Zon 2 0,5 0,5 0,5 m i horisontal led kring öppen hantering 

och i vertikal led från golv till 0,5 m över 

hanteringen. 

 

 

L Anslutning av 

lös gasflaska 

(max. 10 liter) 

Laboratorie

-lokaler 

P 18-22 Omgi

vande 

Över-

tryck 

i gas-

flaska 

G 

 

M M A Zon 1 

 

Zon 2 

0,5 

 

1,5 

0,5 

 

1,5 

Sfärisk zon kring anslutningsventil med radie 

0,5 m 

Sfärisk zon 1,5 m utanför zon 1 
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M Uttagspost i 

lab för 

brandfarlig gas 

från lokal 

tömnings-

central 

Laboratorie

-lokaler 

S 19-22 Omgi

vande 

6,5 G M M A Zon 2 0,5 0,5  Sfärisk zon kring uttagspost med radie 0,5 m  

N Uppställning 

för HPLC 

Laboratorie

-lokaler 

S 3, 6, 

12, 8 

Omgi

vande 

- V M M A - - - Klassad zon uppkommer inte ifall HPLC sker i 

enlighet de allmänna säkerhetsinstruktionerna 

vilka bl.a. anger att lösningsmedelsflaskor ska 

vara förseglade med speciella korkar som 

förhindrar utläckage av ångor men samtidigt 

medger luftflöde till flaskan. 

 

 

O Ventilerat skåp 

för rötning av 

biomassa  

Laboratorie

-lokaler 

(Bioteknik) 

P 18 Omgi

vande 

Svagt 

över-

tryck 

G M H A Zon 2 * * Invändigt i skåp som saknar ”skyddsfunktion” 

(exempelvis ventilationsförregling av eluttag) 

 

P Avblåsnings-

mynning till 

säkerhetsventil 

för vätgas 

Utomhus K 19 Omgi

vande 

6,5 

alt. 

100 

G N M A Zon 1 16 16 Halvsfär med radie 16 m i 

utblåsningsriktningen 

 

Q Avblåsnings-

mynning till 

säkerhetsventil 

för acetylen, 

metan, 

isobutan 

Utomhus K 18, 20 Omgi

vande 

6,5 G N M A Zon 1 4,5 4,5 Halvsfär med radie 4,5 m i 

utblåsningsriktningen 

 

R Avblåsnings-

mynning till 

säkerhetsventil 

för isobutan 

Utomhus K 21 Omgi

vande 

6,5  N M A Zon 1 

 

 

Zon 2 

4 

 

 

1 

4 

 

 

1 

Halvsfär med radien 4 m ovan utloppsöppning 

 

Halvsfär med radien 1 m nedanför 

utloppsöppningen 

 

 

S Magnetventil 

på naturgas-

ledning 

Källarplan P 18 Omgi

vande 

4 G M M A Zon 2 1 1 Sfärisk zon med radie 1 m kring 

magnetventiler 
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T Provtagnings-/ 

dränerings-

ventil på 

naturgas-

ledning 

- P 18 Omgi

vande 

4 G M M A Zon 2 0,5  0,5 Sfärisk zon med radie 0,5 m kring rörmynning 

med tätpropp 

 

(1) K – Kontinuerlig, P – Primär, S – Sekundär 

(2) Ange nummer från tabell 1 

(3) G – Gas, KG – Kondenserad gas, V – Vätska, F – Fast 

(4) N – Naturlig, M – Mekanisk 

(5) L – Låg, M – Medelgod, H – Hög 

(6) D – Dålig, A – Acceptabel, B – Bra 
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BILAGA D: KLASSNINGSPLANER 
























