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Förord

Examensarbetet, som är på 20 poäng, ingår som ett obligatoriskt moment i Magisterexamen i 
Industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik. Arbetet utfördes under våren 2007 på 
Rexcell Airlaid & Tissue AB i Skåpafors. 

Vi vill tacka våra handledare Monica Johansson och Peter Lundin på Rexcell för det för-
troende vi fick och för den hjälp de bistod med under arbetets gång. Vi vill också framföra ett 
stort tack till all övrig personal på Rexcell för den information vi fick och det tålamod de
visade oss samt det vänliga bemötandet.

Tack också till de personer inom olika branscher utanför Rexcell som hjälpte oss under 
arbetets gång och bidrog med kunskaper inom olika områden. 

Slutligen vill vi rikta ett tack till våra handledare på Högskolan i Borås, Håkan Torstensson 
och Agneta Hultstrand samt vår examinator Maria Fredriksson, som funnits till hands för att 
besvara frågor under tiden för examensarbetet. Agneta och Maria har bidragit med värdefulla 
synpunkter på examensrapportens innehåll och struktur, och vi vill därför ge dem en eloge för 
den hjälp vi fått. 

Ett speciellt tack riktar vi till våra familjer som gett oss stöd och uppmuntran under examens-
arbetet.

Louise Larsson & Christin Widén
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Sammanfattning

Det ökade intresset för en hållbar miljö innebär allt större krav på företag i tillverknings-
industrin. Rexcell Tissue & Airlaid AB (Rexcell) i Skåpafors producerar papper som förädlas 
till bords- och hygienprodukter. Rexcell är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 
14001, vilket innebär konkurrensfördelar genom att företaget kan visa att de arbetar i riktning 
mot en hållbar miljö och följer gällande lagstiftning. Företagets verksamhet är enligt miljö-
balken miljöfarlig och besiktigas årligen av en oberoende besiktningsman. Vid den besiktning 
som utfördes 2006 konstaterades att Rexcells egenkontroll är omfattande och välskött med 
vissa undantag och att kompletterande riskanalyser bör genomföras. På företaget saknas en 
aktuell miljöutredning. 1998 genomfördes den senaste miljöutredningen och de miljöaspekter 
som då togs fram är i behov av uppdatering. 

Syftet med examensarbetet var att identifiera och belysa miljöaspekter och riskkällor i Rex-
cells verksamhet. Arbetet utfördes genom kartläggning av utsläppskällor till yttre miljö samt 
identifiering av riskfaktorer på anvisade punkter i verksamheten.

Miljöutredningen utfördes på Tissuebruket, en av företagets tre produktionsanläggningar, och 
innefattar verksamhet som utförts på anläggningsområdet under 2006. Riskanalyserna 
utfördes på olika platser på företagets tre anläggningar och behandlar enbart vad som kan 
hända om kemikalier eller orenat processavloppsvatten når yttre miljö.

Miljöutredningen genomfördes i beskrivande syfte då det fanns grundläggande kunskap om 
miljöaspekterna inom företaget. För riskanalyserna fanns inte någon dokumenterad kunskap
och arbetet utfördes i explorativt syfte. Ett antal olika datainsamlingsmetoder användes, 
exempelvis litteratur- och dokumentstudier, intervjuer, enkätundersökning, observationer och 
kontakt med utomstående expertis. I arbetet med miljöutredningen användes en mall utgiven 
av IVF Industriforskning och utveckling AB som stöd. Vid riskanalyserna användes metoden 
grovanalys. 

Resultatet av miljöutredningen visar att den miljöaspektslista som idag finns på företaget bör 
revideras så att nya miljöaspekter läggs till och några av de gamla uppdateras. De genomförda 
riskanalyserna visar att åtgärder bör sättas in på några punkter men att de riskkällor som kvar-
står är acceptabla.

En granskning av verksamheten visade att företaget arbetar med miljöfrågor men att 
ledningen skulle kunna driva frågorna ytterligare. Miljöfrågorna bör kommuniceras ut i 
organisationen för att få engagerade och medvetna medarbetare som arbetar för en hållbar 
utveckling. 
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Summary

The increased interest in a sustainable environment puts pressure on companies in the manu-
facturing industry. Rexcell Tissue & Airlaid AB (Rexcell) in Skåpafors produces paper to be
converted into tabletop and hygiene products. Rexcell is certified according to the environ-
mental management system ISO 14001, gaining competitive advantages by showing that the 
company works toward a sustainable environment and that they follow current legislation. 
The activities at the company are classified as hazardous to the environment according to the 
Environmental code. Every year, the activities are inspected by an independent inspector. The 
inspection performed in 2006 established that the company is well kept and that the awareness 
program is extensive with some exceptions and that risk analyses should be carried out on 
specific areas. The company lacks a current environmental investigation. The latest environ-
mental investigation was performed in 1998 and the environmental aspects that were found at 
that time need to be updated.

The purpose of this thesis was to identify and elucidate environmental aspects and risk 
sources in the activities at Rexcell. The work was performed by mapping activities leading to 
pollution of the outer environment and by identifying risk sources at points chosen by the 
management.

The environmental investigation was performed at one of the company’s three plants, Tissue-
bruket. The investigation includes all activities at that plant during 2006. The risk analyses 
were performed on certain areas at all three plants and include what can happen if chemicals 
or polluted process waste water reaches the outer environment. 

The environmental investigation was performed with a descriptive purpose since the company 
had fundamental insights about the environmental aspects. When it came to the risk analyses 
there was a lack of documented knowledge so the analyses were performed with an ex-
plorative purpose. Different kinds of methods were used for collecting data; studies of litera-
ture and documents, interviews, observations and a questionnaire survey were performed and 
expertise in different areas was contacted. A model given by IVF Industriforskning och ut-
veckling AB was used as a support in the work with the environmental investigation. The 
Preliminary Hazard Analysis method was used when performing the risk analyses. 

The result of the environmental investigation shows that the list of environmental aspects 
needs to be revised. New environmental aspects need to be added to the list and some of the 
old aspects have to be updated. The performed risk analyses show that measures have to be 
taken at a few points but that the risks that remain are acceptable.

A review of the activities showed that the company works with environmental issues, but that 
the management could run the issue further. The environmental issues should be communi-
cated to the personnel in order to get employees who are aware of and involved in the work 
toward a sustainable development. 
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Förklarande begrepp 

Ord eller förkortning Förklaring

AOX Adsorberbar organisk halogen (klor, brom el. jod som i vatten är bundet 
till organiskt material)

Begränsningsdatabasen Innehåller information om ämnen som är begränsade enligt reglerna för 
Kemikalieinspektionen tillståndsområde  

BOD7 Biochemical Oxygen Demand (biokemisk syreförbrukning mätt under 7 
dygn)

IBC-container Behållare av plast med ram av skyddande stålrör som rymmer cirka 1 m3

vätska

CODCr Chemical Oxygen Demand Dikromat (metod för att mäta kemiskt 
syreförbrukande ämnen)

Dagvattenbrunn Brunn som används för att avleda regn- och smältvatten

EFC-massa Elementary Chlorine Free (pappersmassa blekt med klordioxid)

Grovanalys Benämns även preliminär riskanalys 

MIFO-undersökning Metodik för inventering av förorenade områden

MKB Miljökonsekvensbeskrivning

PRIO-guiden Kemikalieinspektionens databas över ämnen som anses vara miljö- eller 
hälsoskadliga

Pumpgrop En grop utan avlopp ur vilken vätska kan pumpas upp

Recipient I miljösammanhang: hav, sjö, vattendrag eller atmosfär som mottagare av 
restprodukter

SÄ Suspenderade ämnen

TCF-massa Totally Chlorine Free (klorfri pappersmassa)

Tissue Mjukpapper som exempelvis används i servetter

Tissuebruket Pappersbruk i Skåpafors som tillverkar tissue och laminerade 
bordsprodukter

TM2 Airlaid-anläggning i Dals Långed som tillverkar hygien- och 
bordsprodukter

TM3 Airlaid-anläggning i Skåpafors som tillverkar hygienprodukter 

Tot-N Anger den totala mängden kväve och innefattar ammonium, nitrat och 
organiskt bundet kväve

Tot-P Anger den totala mängden fosfor och innefattar fosfat och organiskt 
bunden fosfor

Tätting En anordning som sätts över dagvattenbrunn för att hindra utsläpp till 
recipient

Yttre miljö All mark, vatten och luft utanför en anläggning

Överlöp Nödutlopp eller bräddavlopp för överflödsvatten från en process



8

Innehållsförteckning
Förord........................................................................................................................................ 4
Sammanfattning ....................................................................................................................... 5
Summary ................................................................................................................................... 6
Förklarande begrepp ............................................................................................................... 7
Innehållsförteckning ................................................................................................................ 8
1. Inledning ............................................................................................................................. 10

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 10
1.2 Problembeskrivning ....................................................................................................... 11
1.3 Syfte ............................................................................................................................... 12
1.4 Avgränsningar ................................................................................................................ 12
1.5 Disposition ..................................................................................................................... 12
1.6 Förklarande begrepp....................................................................................................... 12

2. Teori..................................................................................................................................... 13
2.1 Miljöutredning................................................................................................................ 15
2.2 Riskanalys ...................................................................................................................... 16

3. Metod................................................................................................................................... 17
3.1 Datainsamlingsmetoder .................................................................................................. 18
3.2 Analysmetoder ............................................................................................................... 19

3.2.1 Miljöutredning......................................................................................................... 19
3.2.2 Riskanalys ............................................................................................................... 19

3.3 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 21
4. Objektsbeskrivning ............................................................................................................ 23

4.1 Produktion ...................................................................................................................... 23
4.2 Organisation ................................................................................................................... 24
4.3 Verksamhetspolicy ......................................................................................................... 24
4.4 Historik........................................................................................................................... 24

5. Miljutredning – Tissuebruket ........................................................................................... 25
5.1 Företagets miljöorganisation .......................................................................................... 25
5.2 Lagar och miljöaspekter ................................................................................................. 25
5.3 Avvikelser ...................................................................................................................... 26
5.4 Råmaterial och produkter ............................................................................................... 27
5.5 Kemikalier ...................................................................................................................... 27
5.6 Energi ............................................................................................................................. 29
5.7 Avfall.............................................................................................................................. 30
5.8 Påverkan på närområde .................................................................................................. 31

5.8.1 Vatten och avlopp.................................................................................................... 31
5.8.2 Utsläpp till mark...................................................................................................... 31
5.8.3 Utsläpp till luft ........................................................................................................ 31
5.8.4 Buller....................................................................................................................... 32

5.9 Transporter ..................................................................................................................... 32
5.9.1 Godstransporter ....................................................................................................... 33
5.9.2 Jämförelse av godstransporter................................................................................. 33
5.9.3 Personalens resor till och från arbetet ..................................................................... 34
5.9.4 Tjänsteresor ............................................................................................................. 35

6. Analys – miljöutredning .................................................................................................... 35
6.1 Avvikelser ...................................................................................................................... 36
6.2 Råmaterial och produkter ............................................................................................... 36
6.3 Kemikalier ...................................................................................................................... 36
6.4 Energi ............................................................................................................................. 36



9

6.5 Avfall.............................................................................................................................. 37
6.6 Påverkan på närområde .................................................................................................. 37
6.7 Transporter ..................................................................................................................... 38
6.8 Miljöaspekter.................................................................................................................. 39
6.9 Sammanställning av utsläpp och resursförbrukning ...................................................... 39

7. Riskanalyser – Tissuebruket ............................................................................................. 40
7.1 Reningsverk.................................................................................................................... 40
7.2 Färgförråd....................................................................................................................... 40
7.3 Färglossning ................................................................................................................... 41
7.4 Lossning av IBC-containrar ........................................................................................... 41
7.5 Kemikalieförråd ............................................................................................................. 41
7.6 Eldningsolja och brännoljetillsats .................................................................................. 42
7.7 Pumpgrop ....................................................................................................................... 42
7.8 Förvaring av dieselolja och lacknafta............................................................................. 42
7.9 Lossning av fixer- och våtstyrkemedel .......................................................................... 42

8. Riskanalyser – TM2 ........................................................................................................... 43
8.1 Reningsverk.................................................................................................................... 43
8.2 Lossning och beredning av bindemedel ......................................................................... 43

9. Riskanalyser – TM3 ........................................................................................................... 43
9.1 Reningsverk.................................................................................................................... 44
9.2 Lossning och beredning av bindemedel ......................................................................... 44

10. Riskutvärdering................................................................................................................ 45
11. Analys – riskanalyser ....................................................................................................... 46
12. Slutsats............................................................................................................................... 47
13. Felkällor ............................................................................................................................ 48
14. Diskussion ......................................................................................................................... 49

14.1 Miljöutredning.............................................................................................................. 49
14.2 Riskanalyser ................................................................................................................. 51

15. Förslag på fortsatt arbete ................................................................................................ 51
Referenslista............................................................................................................................ 53

Bilaga 1 Bedömningsgrunder för sannolikhet och konsekvens samt riskvärderingsmatris
Bilaga 2 Karta över Bengtsfors kommun, Skåpafors och Dals Långed
Bilaga 3 Verksamhets- och transportpolicy
Bilaga 4 Ansvarsöversikt Yttre miljö  
Bilaga 5 Koncessionsvillkor och förelägganden
Bilaga 6 Avvikelsesammanställning (konfidentiellt material)
Bilaga 7 Inventeringsmall (konfidentiellt material)
Bilaga 8 Miljöaspekter (konfidentiellt material)
Bilaga 9 Enkät angående personalens resor till och från arbetet
Bilaga 10 Resultat från riskanalyser – Tissuebruket  
Bilaga 11 Karta över Skåpaforsanläggningen
Bilaga 12 Grovanalys – Tissuebruket
Bilaga 13 Resultat från riskanalyser – TM2
Bilaga 14 Grovanalys – TM2  
Bilaga 15 Resultat från riskanalyser – TM3
Bilaga 16 Grovanalys – TM3



10

1. Inledning

Industrialismens intåg i världen har medfört ökad miljöpåverkan och i takt med att allt fler 
människor får en högre levnadsstandard blir behovet av att arbeta i riktning för en hållbar 
utveckling tydligare. Intresset för att bevara vår miljö har ökat, både på individ- och sam-
hällsnivå, under de senaste decennierna och resulterat i tydligare och strängare lagar och 
regelverk för att skydda miljön (Ammenberg, 2004). 

Våra vattenresurser påverkas av exempelvis utsläpp från industrier, jordbruk och hushåll. 
Föroreningar som idag släpps ut i vattendrag kan i framtiden ge upphov till sämre grund-
vatten. Det kan räcka med en droppe av ett miljöfarligt ämne för att tusentals liter vatten skall 
förorenas. 1986 inträffade en brand i kemikoncernen Sandoz AG:s lager utanför Basel i 
Schweiz. Släckvattnet förorenades av kemikalier, bland annat kvicksilver och bekämpnings-
medel. Det förorenade vattnet hamnade i floden Rhen och orsakade omfattande föroreningar 
nedströms. En halv miljon fiskar dog och nio miljoner människor längs floden drabbades då 
dricksvattenförsörjningen slogs ut (Europeiska kommissionen, 2002).

Miljöfrågorna har behandlats internationellt vid stora konferenser, exempelvis i Rio de 
Janeiro 1992 och Kyoto 1997, där bland annat den globala uppvärmningen och det sura ned-
fallet har diskuterats. Dessa konferenser har påverkat det allmänna miljömedvetandet och lett 
till ökade krav på mindre miljöskadliga produkter från medvetna kunder. För ett tillverkande 
företag kan en naturlig utveckling vara att tillämpa ett kvalitetsinspirerat miljöledningssystem 
för att tillgodose både kund- och miljöbehov (Bergman & Klefsjö, 2001).  

ISO 14001 är den mest använda standarden för att systematisera miljöarbetet (Almgren & 
Brorson, 2003). Standarden använder sig av samma synsätt som kvalitetsrörelsen och 
fokuserar på ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2001). I standarden är ett av grund-
kraven att miljölagstiftningen skall efterlevas och införandet av ISO 14001 ger företaget ett 
verktyg för att kontrollera att lagarna följs (Almgren & Brorson, 2003).

Miljöbalken trädde i kraft 1999 och ersatte då all tidigare miljölagstiftning i Sverige. För all 
verksamhet som kan skada eller påverka miljön och människors hälsa krävs tillstånd enligt 
miljöskyddsförordningen ”Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd”. Enligt miljöbalken måste utövaren av sådan verksamhet aktivt arbeta med att före-
bygga skador eller påverkan som kan uppstå. Arbetet skall ske genom egenkontroll som klar-
gör potentiella risker i verksamheten och leder till förbättringsåtgärder (Miljödepartementet, 
2007).

1.1 Bakgrund

Rexcell Tissue & Airlaid AB (Rexcell) producerar papper som förädlas till bords- och 
hygienprodukter. Verksamheten omfattas av miljöbalken och klassas som miljöfarlig med 
prövningsnivå A, vilket innebär att produktionen kräver tillstånd av miljödomstol med läns-
styrelsen som tillsynsmyndighet. I gällande koncessionsvillkor anges att Rexcell skall ha en 
plan för att förebygga, begränsa och avhjälpa olyckor enligt de försiktighetsmått och åtgärder 
som beskrivs i 4 § i ”Förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verk-
samheter”. Planen skall utgå från genomförda riskanalyser och fortlöpande uppdateras. 
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Rexcell är certifierat mot kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2000, och för att ytterligare 
förbättra sitt miljöarbete har Rexcell valt att certifiera sig mot miljöledningssystemet ISO 
14001:2004 samt mot energiledning SS 62 77 50. Certifieringarna ger den struktur som krävs 
för att effektivt integrera miljöarbetet i organisationen och medför också konkurrensfördelar 
eftersom allt fler människor engagerar sig i miljöfrågor och förväntar sig miljövänliga pro-
dukter (Rexcell, 2007a).

Länsstyrelsen har valt att låta Rexcell välja oberoende part som besiktningsman vid de 
periodiska besiktningar som årligen utförs. I sammanfattningen av den periodiska besiktning 
som utfördes 2006 konstateras att verksamheten efterlever gällande tillstånd med tillhörande 
villkor. Hantering av avfall och kemikalier sköts på ett tillfredställande sätt men 
kompletterande skyddsåtgärder bör vidtagas. Företagets egenkontroll är omfattande och 
välskött med undantag av några mindre administrativa punkter.  Riskanalyser har utförts på 
vissa delar av verksamheten men kompletterande analyser bör genomföras. Vid besiktningen 
granskades verksamheten på ett översiktligt sätt genom stickprovskontroller och intervjuer
(Rexcell, 2007a).   

1.2 Problembeskrivning

Den verksamhet som idag bedrivs av Rexcell ger upphov till utsläpp till yttre miljö och är 
klassad som miljöfarlig. Koncessionsvillkor och förelägganden från Länsstyrelsen måste 
ständigt följas för att verksamheten skall få fortsätta. Moderbolaget Duni AB fordrar att Rex-
cell är certifierat mot miljöledningssystemet ISO 14001:2004, och Rexcell måste följa kraven 
i miljöledningssystemet utan större avvikelser för att få behålla sitt certifikat.

På företaget saknas aktuell miljöutredning. Senast en miljöutredning genomfördes över hela 
verksamheten var 1998 då moderbolaget Duni AB satte som mål att alla anläggningar inom 
koncernen skulle införa ISO 14001 innan år 2000 (Emanuelsson & Catara, 1998). 

Rexcell har för avsikt att höja produktionsvolymen och har startat det ansökningsförfarande 
som krävs för utökat tillstånd. I ansökan till Miljödomstolen krävs en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB). Syftet med en MKB är att bilda underlag för bedömningen av företagets 
inverkan på människor och miljö (Ekblad, 2005).  

En miljöutredning identifierar företagets inverkan på den yttre miljön, klargör de eventuella 
miljöaspekter som finns och utgör underlag för förbättringar, samtidigt som utredningen 
fungerar som en kontroll av att koncessionsvillkoren följs. Tidigare genomförda miljö-
utredningar har identifierat ett antal miljöaspekter. Dessa miljöaspekter bör ses över och 
eventuella nya aspekter läggas till för att kvaliteten på företagets miljöarbete skall upprätt-
hållas. 

Riskanalyser bidrar till ökad insikt om var riskkällorna finns och den påverkan de utgör på 
miljön. En effektiv riskhantering minskar risken för utsläpp som förorenar yttre miljö och 
visar samtidigt på företagets vilja att arbeta för en hållbar utveckling. Analyserna styrker även 
företagets egenkontroll och bidrar till att ISO 14001-certifieringen kan bibehållas. 

Examensarbetet har inriktats mot frågeställningen: 

 Vad i verksamheten genererar utsläpp som kan påverka den yttre miljön? 
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1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet var att identifiera och belysa miljöaspekter och riskkällor i verk-
samheten.

1.4 Avgränsningar 

Miljöutredningen utfördes på Tissuebruket och innefattar den verksamhet som utförts på 
anläggningsområdet under 2006. Riskanalyserna behandlar enbart vad som kan hända om 
kemikalier eller orenat processavloppsvatten når yttre miljö. Riskanalyserna har utförts på 
punkter som anvisats av företaget. Specifika avgränsningar gjordes inom de områden där 
miljöutredningen och riskanalyserna utfördes, och redovisas i examensrapporten under 
respektive rubrik.

1.5 Disposition

Examensrapportens innehåll:

Kapitel 1 Inledning: introduktion till examensrapportens innehåll

Kapitel 2 Teori: beskriver den teoretiska referensram som examensarbetet baserats på

Kapitel 3 Metod: redogörelse för använda metoder och tillvägagångssätt samt beskrivning 
av vad som säkerställer examensarbetets resultat

Kapitel 4 Objektsbeskrivning: presentation av företaget Rexcell Tissue & Airlaid AB 

Kapitel 5 Miljöutredning – Tissuebruket: empirisk studie av företagets miljöpåverkande 
processer

Kapitel 6 Analys – miljöutredning: jämförelse mellan teoretisk referensram och de 
empiriska studierna 

Kapitel 7-9 Riskanalyser – Tissuebruket, TM2 och TM3: beskrivning av analysernas 
avgränsningar och resultat

Kapitel 10 Riskutvärdering: sammanställning av resultat från riskanalyserna

Kapitel 11 Analys – riskanalyser: jämförelse mellan teoretisk referensram och de empiriska 
studierna

Kapitel 12 Slutsats: återkoppling till examensrapportens syfte

Kapitel 13    Felkällor: redogörelse för vad som har påverkat studien

Kapitel 14 Diskussion: presentation av åsikter, tankar och reflektioner som har framkommit 
under examensarbetet 

Kapitel 15 Förslag på fortsatt arbete: idéer om framtida studier

Därefter följer referenser och bilagor varav tre bilagor som är konfidentiella och endast 
redovisas för företaget.

1.6 Förklarande begrepp

I examensrapporten förekommer ord och begrepp som kan behöva förtydligas. För att under-
lätta rapportens läsbarhet har en ordlista upprättas, se sidan 7. 
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2. Teori

I en producerande verksamhet kan det finnas flera skäl till att miljöanpassa verksamheten. 
Minskad resursanvändning ger ekonomiska fördelar samtidigt som företaget kan se resurs-
minskningen som en produktförbättring, sett ur ett livscykelperspektiv. Vissa verksamheter 
och kunder ställer tydliga krav och väljer miljöanpassade produkter när så är möjligt, vilket 
ger konkurrensfördelar för de företag som arbetar aktivt med miljöfrågor i sin produktion 
(Ammenberg, 2004). 

Den första januari 1999 trädde miljöbalken i kraft i Sverige och ersatte då all tidigare miljö-
lagstiftning i Sverige. Miljöbalkens mål och syfte är ”att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”, 
som beskrivs i 1 kapitlet 1 §. I kapitel 1 finns också miljöbalkens fem grundstenar. Dessa 
anger, tillsammans med hänsynsreglerna i kapitel 2, de tillämpningsområden för vilka balken 
skall gälla (Miljödepartementet, 2007). 

Ekblad förtydligar de fem grundstenarna enligt följande (2005):  

 Människans hälsa och miljön skall skyddas mot störningar

 Natur- och kulturområden skall skyddas och vårdas

 Den biologiska mångfalden skall bevaras

 En god hushållning av mark och vatten skall tryggas

 Återanvändning och återvinning skall främjas

De allmänna hänsynsreglerna gäller för alla verksamheter, situationer, tillfällen, åtgärder och 
händelser som lyder under miljöbalken. Av de åtta hänsynsreglerna kan den 8 §, försiktig-
hetsprincipen, sägas vara den mest grundläggande. Försiktighetsprincipen innebär en 
skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått om det finns risk för negativ 
miljöpåverkan. Hänsynsreglerna innehåller också krav på hushållning med råvaror och energi 
samt produktvalsprincipen, som innebär att de kemiska produkter och biotekniska organismer 
som medför minst skada för miljön skall väljas. Alla beslut om tillstånd och tillsyn grundas 
utan undantag på de allmänna hänsynsreglerna. Ansvaret för att hänsynsreglerna följs ligger 
hos verksamhetsutövaren enligt bevisbörderegeln 2 kapitlet 1 § i miljöbalken (Ekblad, 2005).

I miljöskyddsförordningen delas miljöfarliga verksamheter in i tre olika kategorier: A, B eller 
C, där A är mest miljöfarlig. För all miljöfarlig verksamhet krävs tillstånds- och anmälnings-
plikt. Verksamheter i kategorierna A eller B måste dessutom ompröva tillståndet om verk-
samheten väsentligt skall förändras. Särskilda regler för tillståndsprövning och tillsyn finns i 
22 kapitlet 25 §. Samtidigt som ansökan om tillstånd utformas upprättar företaget ett eget 
kontrollprogram för hur hänsynsreglerna skall följas. Vid den periodiska besiktningen, som 
utförs av tillsynsmyndighet eller oberoende part med bestämda intervall, skall verksamhets-
utövaren kunna visa att aktuella regler följs med hjälp av denna egenkontroll. En tydlig trend 
visar att arbetet med egenkontrollen alltmer liknar arbetet med miljöledningssystem
(Ammenberg, 2004).

Egenkontrollens omfattning innebär i korthet att verksamhetsutövaren skall (Ekblad, 2005):

 Fastställa en intern ansvarsfördelning för delar av verksamheten som regleras av 
miljöbalken 

 Undersöka och bedöma risker i verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt
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 Upprätta en plan för regelbunden kontroll av utrustning 

 Upprätta en preciserad förteckning över kemiska ämnen och produkter som kan 
innebära risker ur miljö- och hälsosynpunkt

 Införa rutiner för olyckor och tillbud som kan leda till olägenheter för hälsa och miljö

 Dokumentera och ajourhålla dessa uppgifter

Det har blivit allt vanligare att företag och organisationer förutom ekonomiska mål också har 
en miljöpolicy och upprättar miljömål. Policyn och miljömålen skall vara förenliga med 
kraven i gällande miljölagstiftning. Införandet av ett miljöledningssystem ger organisationen 
den struktur som krävs för att effektivt integrera miljöarbetet med andra ledningskrav i 
organisationen. Rätt använt hjälper miljöledningssystemet också företaget att säkerställa lag-
efterlevnad genom att resultaten från genomförda miljöutredningar används i arbetet med 
ständiga förbättringar. ISO-standarden fungerar stödjande i arbete som sker i förebyggande 
syfte för att bekämpa miljöföroreningar samt i övrigt miljöskyddsarbete. Det räcker dock inte 
med att införa ett miljöledningssystem för att nå de uppsatta målen, det krävs ett starkt 
engagemang och ett tydligt ledarskap (SIS, 2004). Om en verksamhet skall få ett väl 
fungerande miljöledningssystem krävs engagemang på alla nivåer i verksamheten, speciellt 
gäller det för den högsta ledningen att stödja miljöarbetet (SIS, 2004; Almgren & Brorson, 
2003). Ett miljöledningssystem kräver att det finns resurser tillgängliga för själva miljöarbetet 
men även för att genomföra de förbättringar som krävs (Almgren & Brorson, 2003).

Ett exempel på hur krav från konsumenterna kan förändra en produkt är framställningen av 
klorfritt papper. 1974 påvisade en kanadensisk forskarrapport förekomsten av organiska klor-
föreningar i fisk. Källan till klorföreningarna var troligen utsläpp av processavloppsvatten 
från klorgasblekt pappersmassa. Det dröjde sedan ytterligare tretton år innan forskare kunde 
konstatera att klor från massafabrikerna omvandlades till dioxiner, som är oerhört giftiga och 
påverkar fortplantningsförmågan. När dioxiner påträffades i krabba utanför Värö bruk tving-
ades papperstillverkarna att förändra tillverkningsprocessen på grund av häftiga reaktioner 
från allmänheten. Klorfritt papper eftersöktes av konsumenterna och det svenska företaget 
Aspa bruk gick i spetsen och började tillverka en helt klorfri massa. Massan kallas TCF-
massa, där akronymen står för Totally Chlorine Free. Aspa visade därmed att användandet av 
klor i processen inte var nödvändigt, men internationellt sett används fortfarande klorgas i 
blekningsprocessen. I Sverige används sedan 1993 enbart klordioxid i stället för klorgas vilket 
minskar utsläppen av organiska klorföreningar med 80 %. En massa som bleks med klordi-
oxid kallas för ECF-massa, Elementary Chlorine Free. De klorföreningar som återstår anses 
vara av mindre miljöförstörande karaktär men framställningen av klordioxid genererar dioxid 
i små mängder. Även i blekningsprocessen bildas dioxiner. Trots att ECF-massa innehåller 
klor kan papper tillverkat av massan Svanenmärkas (Sveriges Natur, 1999-5; Theliander et 
al., 2002).

En viktig aspekt i miljöfrågan är transporter av råvaror och produkter. Transporter bidrar till 
den globala uppvärmningen genom förbränning av fossila bränslen, och innebär därmed ett 
hot mot vårt nuvarande klimatsystem. Vid transporter med flyg på hög höjd förtunnas ozon-
skiktet vilket leder till ökad ultraviolett strålning. Andra hot mot ozonskiktet är förekomsten 
av klor-, brom- eller kväveoxider. Förbränningen av fossila bränslen vid transporter och vid 
annan användning bidrar också till förorenad luft, buller samt försurning av mark och vatten. 
För att minska miljöpåverkan från transporter är det viktigt att optimera lastvolym och lastvikt 
genom att använda rätt förpackningsmetod och transportsätt. Kundernas geografiska spridning 
har också betydelse för produktens totala miljöpåverkan (Ammenberg, 2004).  



15

2.1 Miljöutredning 

En miljöutredning innebär att en verksamhet klarlägger hur deras nuvarande situation ser ut. 
När en miljöutredning utförs finns fyra nyckelområden som skall täckas in (SIS, 2004).

 Identifiering av miljöaspekter 

 Identifiera lagar och krav som verksamheten berörs av

 Granskning av verksamhetens rutiner och nuvarande tillvägagångssätt inom 
miljöområdet

 Tidigare nödlägen och olyckor skall utvärderas

För att identifiera miljöaspekter bör hänsyn tas till: utsläpp till luft, vatten och mark; vilka 
råvaror och naturresurser som används samt användning av energi och avfall. I en verksamhet 
skall de aspekter som har en betydande miljöpåverkan övervakas och mätas men även doku-
menteras. För att påvisa att så sker skall rutiner upprättas för regelbunden övervakning. Dessa 
rutiner skall underhållas när de väl har införts (SIS, 2004). 

I ansökan om tillstånd för verksamhet som klassas som miljöfarlig skall en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) ingå. En MKB skall innehålla en verksamhetsbeskrivning, uppgifter om 
hur miljöpåverkan orsakad av verksamheten skall kontrolleras, förebyggas och minskas samt 
information om eventuella miljökonsekvenser. Dessa uppgifter kan erhållas från en aktuell 
miljöutredning. Dessutom skall en alternativ plats för lokalisering föreslås samt ett noll-
alternativ. Ansökningsprocessen är ofta tidsödande och kräver hög kompetens inom flera om-
råden (Ammenberg, 2004).

I miljöbalken finns regler för hantering och transport av avfall. De allmänna hänsynsreglerna 
gäller för all hantering av avfall. Innehavare av avfall är skyldiga att hantera det på ett hälso-
och miljömässigt godtagbart sätt. Återvinningsmaterial delas upp i kategorierna åter-
användning, materialåtervinning och energiutvinning. Brännbart avfall skall sorteras och för-
varas avskilt från annat avfall. Batterier får inte ingå eller förvaras tillsammans med annat 
avfall (Ekblad, 2005). 

I ”Förordning (1993:1268) om spillolja” definieras spillolja som mineraloljebaserade, vegeta-
biliska eller syntetiska oljeprodukter som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål. 
Förordningen säger att spillolja inte får släppas ut till vatten och mark eller förvaras så att 
mark skadas. 

I ”Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll” skall en förteckning 
finnas över kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras i verksamheten. 
Nedan citeras förordningens 7 §:

”Verksamhetsutövare skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som 
hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. 
Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna:

1. Produkten eller organismens namn, 

2. omfattning och användning av produkten eller organismen,

3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt

4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller 
miljöfarlighet.”
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Ett hjälpmedel för att upptäcka miljö- och hälsofarliga ämnen i en verksamhet är 
prioriteringsguiden PRIO, framtagen av Kemikalieinspektionen. I databasen finns de ämnen 
som anses vara miljö- och hälsofarliga. Ämnena är indelade i två prioriteringsnivåer, 
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Utfasningsämnen har så farliga
egenskaper att de inte bör användas medan riskminskningsämnena bör uppmärksammas och 
bedömas utifrån användningsområde samt vilken risk de utgör (Kemikalieinspektionen, 
2007a). På Kemikalieinspektionens hemsida finns förutom PRIO-guiden även Begränsnings-
databasen som innehåller information om ämnen som är begränsade enligt reglerna för Kemi-
kalieinspektionens tillsynsområde (Kemikalieinspektionen, 2007b). 

Kraven i ISO 14001-standarden innebär att en verksamhet skall upprätta rutiner som identi-
fierar avvikelser. Därefter skall orsaken till avvikelserna identifieras och åtgärder skall vidtas 
för att mildra deras miljöpåverkan. Verksamheten skall också utreda vilka metoder som finns 
för att förhindra avvikelser. Resultat och effekt av åtgärderna skall dokumenteras och 
granskas. De åtgärder som genomförs skall vara ändamålsenliga i förhållande till problemets 
storlek och den miljöpåverkan som uppstått (SIS, 2004). 

Vid en revision kan avvikelser upptäckas, det vill säga organisationen följer inte vad som 
finns dokumenterat i de interna instruktionerna eller kraven i ISO 14001 och lagstiftningen. 
Dessa avvikelser är vanligtvis indelade i tre olika kategorier (Almgren & Brorson, 2003): 

 Stor avvikelse: allvarlig avvikelse då organisationen uppvisar stora brister i miljölednings-
systemet, miljölagstiftningen följs inte eller utsläppsvillkoren överskrids. Vid för stora 
avvikelser kan normalt sett inte ett ISO 14001-certifikat utfärdas.

 Mindre avvikelse: företaget brister i praktiskt miljöarbete, exempelvis kan detta vara 
omärkta kemikalietunnor eller felaktig avfallssortering. Någon eller några detaljer i 
miljöledningssystemet stämmer inte. Dessa avvikelser kan summeras och leda till en stor 
avvikelse. 

 Observation: bristen kan röra både dokumentation och praktiskt miljöarbete. Den upp-
täckta bristen bör åtgärdas för att inte ett större problem skall uppstå. 

Enligt standarden skall organisationen genomföra interna revisioner med planerade intervall. 
Det skall finnas en rutin för dessa revisioner som klargör vem som ansvarar för, planerar och 
genomför revisionerna. Ledningen skall även genom dessa revisioner ges information om hur 
organisationen förhåller sig till miljöledningssystemet (SIS, 2004). 

2.2 Riskanalys

Hantering av kemikalier i en verksamhet ger ökade risker för både miljö och människa. 
Skadehändelser kan ge stora och långvariga konsekvenser. För att en verksamhet skall ha en 
hög skyddsnivå som fungerar effektivt och ger en god driftsäkerhet krävs en fungerande risk-
hantering. En god och väl fungerande hantering av risker ger en bra möjlighet till utökad 
egenkontroll och smidigare besiktningar och revisioner (Kemikontoret, 2001).  

Riskhanteringen påverkar företagets miljöprofil och kvalitetsförbättringsarbetet (Davidsson,
2003). I det första skedet gäller det att inventera vilka risker som finns och systematiskt 
analysera dessa. Att granska kemikaliehanteringen kan göras utifrån två grundläggande 
strategier. Dels används granskningen som kontroll av lagefterlevnad, dels som identifiering 
av risker och värdering av identifierade riskerna (Kemikontoret, 2001). 
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Det är viktigt att riskanalyser baseras på ett korrekt underlag och för att få avsett resultat 
behöver analysarbetets syfte, omfattning och avgränsning klart anges. En säkerhetsgranskning 
skall bygga på erfarenhet, kreativitet, systematik och gott omdöme. Det resultat som tas fram 
utgör ett säkerhetsdokument och fungerar som underlag vid beslut om förebyggande och 
skadebegränsande åtgärder (Kemikontoret, 2001). Att systematiskt identifiera olycksrisker vid 
en riskanalys innebär också att en bedömning av riskerna görs. De osäkerhetsfaktorer som kan 
ha påverkat resultatet av riskanalyserna måste belysas (Davidsson, 2003).

För att en skadehändelse skall ske krävs en utlösande faktor. Exempel på detta är utrustning, 
pumpar, kompressorer, omrörare, ventiler, instrument och sensorer (larm) som fungerar på ett 
felaktigt sätt eller inte fungerar alls. Behållare, ledningar, kopplingar som läcker är andra 
exempel. Den mänskliga faktorn påverkar skadehändelserna på flera sätt, dels genom att 
människor handlar på ett felaktigt sätt, dels genom felaktig konstruering. Om vissa stöd-
funktioner som el, vatten, tryckluft och ånga faller bort kan detta utlösa skadehändelsen. 
Slutligen finns yttre faktorer som till exempel naturkatastrofer som kan bidra till att skade-
händelsen sker (Kemikontoret, 2001). 

I en verksamhet är det viktigt att aktivt arbeta med förbättringar för att minska kroniska 
problem. Tillfälliga problem kan avhjälpas genom styrning av verksamheten för att därefter 
återgå till en accepterad nivå. Kroniska problem är något som verksamheten lever med och 
inte har någon förbättringsstrategi för, problemen är på sätt accepterade. Dessa problem kan 
både vara kända eller dolda. För att föra upp dessa problem till ytan kan olika analyser göras
(Sörqvist, 2004). Enligt Sörqvist (2004) fokuseras förbättringsarbetet starkt i många verk-
samheter på att hitta tekniska lösningar medan de konsekvenser som beror av attityden hos 
personalen förbises. Detta är en vanlig orsak till att införda förbättringar inte blir så fram-
gångsrika som förväntat. 

3. Metod

Olika undersökningsmetoder användes i examensarbetet beroende på skilda tillvägagångssätt 
i utförandet av miljöutredningen och riskanalyserna. Deskription är en beskrivande metod där 
data systematiskt samlas in för att därefter kategoriseras och sorteras. Från erhållen data görs 
urval för att ge ett relevant sammanhang i återgivandet, som styrs av syftet med rapporten. 
Metoden lämpar sig vid frågeställningar av allmän karaktär i översiktsform och kan användas 
för att få fram underlag till förbättringar i en verksamhet (Ejvegård, 2003). För miljö-
utredningen har en beskrivande metod använts för att redogöra för företagets utsläpp till yttre 
miljö. Redogörelsen kommer att utgöra underlag till en reviderad upplaga av nuvarande 
miljöaspektslista (Christensen, 2001). Miljöutredningar har tidigare utförts på företaget och 
miljöaspekter är dokumenterade men en uppdatering behövs för att beskriva situationen i 
dagsläget (Ejvegård, 2003).

Explorativa studier används för att skapa en övergripande bild av undersökningsproblemet. 
Undersökningen har till uppgift att ringa in och avgränsa problemområdet. Ett explorativt 
syfte passar när det finns liten kännedom om undersökningsproblemet. I examensarbetet har 
explorativa studier använts i riskanalyserna med anledning av att analyser ej tidigare har 
gjorts över de för arbetet valda punkterna (Christensen, 2001).

Under genomförandet av en explorativ studie identifieras ytterligare frågor. Om behov finns 
görs grundligare och mer systematiska undersökningar, som då kan ha ett beskrivande eller 
förklarande syfte. Oftast fås dock tillräckligt tillförlitliga och användbara resultat med 
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metoden och ytterligare undersökningar behövs inte. I en explorativ undersökning ställs krav 
främst på undersökaren och inte i lika stor grad på de tekniker och metoder som används. 
Som undersökare skall man vara kreativ, uppmärksam och öppen för det som studeras
(Christensen, 2003).

3.1 Datainsamlingsmetoder

När undersökningsproblem och val av metod är klart så behövs en övergripande förståelse 
och en helhetsbild av problemområdet. Detta fås genom sekundärdata som antingen redan 
finns tillängliga internt i verksamheten eller externt i litteratur av olika former. I det utförda 
examensarbetet utforskades verksamheten via ledningssystem, intervjuer och diskussioner 
med personal samt rapporter och dokument. Externa kontakter togs vid behov med 
leverantörer, transportörer och experter inom olika områden. Företagets processer och lokaler 
studerades genom besök på de tre anläggningarna. Primärdata är den information som samlas 
in under studien. Sekundärdata används oftast i början av en studie och bygger upp grund-
kunskapen genom att öka förståelsen, vilket gjordes genom litteraturstudier. Litteratur-
sökningar har gjorts via biblioteket på Högskolan i Borås. Den studerade litteraturen har 
funnits under många olika sökord, inte sällan under mer specificerade sökord. Fördelar med 
primärdata är att de är aktuella, anpassade till forskningsproblemet medan nackdelarna är att 
de är tidskrävande att samla in och analysera (Christensen, 2003).

Ett sätt att få tillgång till individers uppfattning och kunskap är att använda intervjuer. 
Metoden används alltmer och kan i stort sett användas i vilket ämne som helst. Frågorna vid 
en intervju kan på förhand vara strukturerade eller mindre strukturerade. En nackdel med 
intervjuer är att de är tidsödande, både empiriskt och i bearbetningen (Ejvegård, 2003). I 
examensarbetet användes både strukturerade och mindre strukturerade intervjuer. Valet av 
intervjumetod styrdes av kontaktpersonernas önskemål. I vissa fall ställdes frågorna vid 
telefonsamtal med berörda personer och i andra fall intervjuades personerna på sina kontor 
eller under rundvandringar i verksamheten. Flera av de kontaktpersoner som användes 
föredrog att besvara frågor via e-post för att verksamheten skulle störas så lite som möjligt.  

I examensarbetet gjordes ett strategiskt urval av respondenter, det vill säga personer som
bedömdes vara intressanta för studien valdes ut. Syftet var att erhålla djupare och full-
ständigare förståelse för undersökningsproblemet (Christensen, 2003). I examensarbetet 
användes kontaktpersoner med nyckelpositioner inom det aktuella området, för att på det 
sättet dra nytta av den erfarenhet och kunskap som dessa personer besitter. 

Ett vetenskapligt arbete skall baseras på uppgifter som är sanna och korrekta, det vill säga 
data som samlats in får inte godtas utan vidare. Fakta måste granskas och kontrolleras, en av 
huvudreglerna är att använda primärkällor. Tillförlitligheten hos källorna skall diskuteras, 
vilket är speciellt viktigt när intervjuer används som metod (Ejvegård, 2003). 
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3.2 Analysmetoder

3.2.1 Miljöutredning
När en miljöutredning skall genomföras krävs kompetens inom flera områden för att resultatet 
skall bli fullgott. I utredningen kan olika metoder användas, exempelvis checklistor, 
besiktningar, mätningar samt resultat från tidigare revisioner. Om utredningen görs på ett 
större företag med stor miljöpåverkan kan det vara lämpligt att tillsätta en arbetsgrupp med 
personer från olika verksamheter inom företaget. Gruppen kan eventuellt kompletteras med en 
konsult, om miljökompetens saknas i personalgruppen. Fördelen med denna sammansättning 
är att de anställdas kunskap om verksamheten kombineras med ett mer förutsättningslöst syn-
sätt hos en person utanför verksamheten. På detta sätt kan miljöaspekter lyftas fram som 
tidigare inte uppmärksammats (Ammenberg, 2004; SIS, 2004). 

I gruppen samlas värdefulla kunskaper under tiden som arbetet pågår. Dessa kunskaper 
riskerar att gå förlorade om utredningen utförs enbart av konsulter. Det är också viktigt att 
resultatet av miljöutredningen förankras i verksamheten (Ammenberg, 2004). När miljö-
aspekterna har identifierats och undersökts skall de värderas. Värderingen görs i syfte att 
rangordna miljöaspekterna. Om möjlighet finns är det värdefullt att kvantifiera miljö-
aspekterna före värderingen. Organisatoriska (mjuka) miljöaspekter är svåra att värdera varför 
fokus läggs på olycksrisker och operationella (hårda) miljöaspekter.

Miljöledningssystemet ISO 14001 innehåller inga rekommendationer för hur aspekterna skall 
värderas men kräver att en systematisk värdering sker. Ammenberg (2004) rekommenderar att 
värderingen sker i två steg. I första steget bedöms miljöpåverkan för varje enskild aspekt, i 
andra steget görs en affärsmässig bedömning där lagkrav, kostnader, kvalitetsaspekter samt 
kundkrav och önskemål vägs in.

Under examensarbetet användes ”Mall för miljöutredning” av Zackrisson (2007) som stöd. 
Mallen har bildat underlag för miljöutredningen men anpassningar efter den undersökta verk-
samheten har gjorts där så varit nödvändigt. Då miljöutredningen utförts i form av ett 
examensarbete är rapporten utformad i enlighet med kraven för en teknisk rapport. 

3.2.2 Riskanalys
Vid val av metod måste kraven på analysen beaktas. Den noggrannhet och fullständighet som 
krävs vid riskidentifieringen är beroende av vad analysen skall användas till. Metoden väljs 
utefter vilken fas i riskhanteringsprocessen som verksamheten befinner sig i. En grovanalys 
ger bra överblick och underlag för mer detaljerade riskanalyser. Resurstillgången, i form av 
tid och pengar, bidrar till hur detaljerade riskanalyserna blir (Davidsson, 2003).

Innan en riskanalys kan utföras måste hela systemet studeras för att riskkällor skall kunna 
definieras. Studierna skall bedrivas så långt som det är möjligt och relevant. När riskkällorna 
är lokaliserade bedöms deras sannolikhet och konsekvens genom uppskattning eller statistiskt 
underlag. Därefter bedöms om riskerna kan accepteras eller ej. Om riskerna bedöms tolerer-
bara görs inga åtgärder. Gransknings- och analysförfarande beskrivs i figur 3.1 
(Kemikontoret, 2001).
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Figur 3.1. Beskrivning av teknisk säkerhetsgranskning baserad på riskanalytiska metoder (Kemikontoret, 2001). 

Det finns olika utgångspunkter för att identifiera skadehändelser: ritningar, rutiner,
instruktioner, kartläggning av vilka ämnen som finns i verksamheten, checklistor samt 
erfarenhet. Vilka skadehändelser som identifieras är betydelsefullt för analysen eftersom de 
bestämmer innehållet. Om inte alla skadehändelser identifieras innebär det att det kan finnas 
behov av säkerhetshöjande åtgärder på områden som förbisetts (Davidsson, 2003).

Sannolikhet och konsekvens för de riskkällor som upptäckts i verksamheten har uppskattas 
vid bedömningsmöten på varje anläggning. Vid mötena deltog examensarbetarna samt 
personal från företaget. Flest personal deltog i mötet på Tissuebruket: miljö- och säkerhets-
ansvarig, kvalitet och ledningssystemsansvarig, produktionschef samt förrådsansvarig. Vid 
bedömningen av riskanalyserna på TM2 deltog produktionsledaren samt examensarbetarna 
och på TM3 deltog en examensarbetare samt produktionsledaren.

Vid riskanalyserna har metoden grovanalys använts. Analysmetoden är översiktlig och görs i 
ett tidigt skede av ett projekt eller vid en inledande granskning av en existerande verksamhet. 
Metoden används som ett första steg för att identifiera den allmänna risknivån. Utefter 
resultatet från analysen värderas riskerna. Principen med metoden är att utifrån erfarenhet, 
fantasi och checklistor identifiera skadehändelser, orsaker, konsekvenser, säkerhetsåtgärder 
och rekommenderade åtgärder. Resultatet kan därefter presenteras i ett protokoll där även en 
grov bedömning av sannolikhet och konsekvens görs (Davidsson, 2003). Vid analysen 
användes ett formulär för att skapa en översiktlig bild. Uppgifter som fylldes i på formuläret 
var:

 Området riskanalysen avsåg

 Skadehändelse

 Möjliga orsaker till skadehändelsen

 Möjliga konsekvenser av skadehändelsen

Ja

Nej

Identifiera riskkällor i 
systemet

Uppskatta sannolikheter för 
skadehändelser

Värdera risker

Uppskatta konsekvenser 
av skadehändelser

Definiera systemet

Följ upp systemet

Operera systemet

Modifiera systemet

Kan riskerna 
accepteras?
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 Befintliga skyddsåtgärder för att hindra att skadehändelsen sker

 Bedömning av konsekvens och sannolikhet samt om risken anses tolerabel

 Rekommendationer och kommentarer

För att förstärka grovanalysen har what-if-frågor använts. What-if-metoden innebär att risk-
källor identifieras genom att tekniska funktioner eller mänskligt agerande ifrågasätts på ett 
systematiskt sätt med hjälp av frågor som börjar med ”Vad händer om…?”. Som underlag till 
grovanalysen användes processbeskrivningar, flödesscheman och arbetsinstruktioner (Kemi-
kontoret, 2001).

Grovanalys är en snabb och flexibel metod och ger ett bra bedömningsunderlag för vilka risk-
källor som bör prioriteras (Davidsson, 2003). Metoden påvisar om riskkällorna är tolerabla 
eller ej och visar också på vilka delar av verksamheten som behöver granskas mer i detalj. 
Vid en grovanalys är det viktigt att undvika att hamna i diskussioner om tekniska detaljer då 
de kommer upp vid mer noggranna riskanalyser (Kemikontoret, 2001). Som underlag för en 
riskanalys behövs en verksamhetsbeskrivning och personer med bred erfarenhet av verksam-
heten. Resultatet är beroende på individerna i analysgruppen, vilka skall ha en bred kunskap 
och erfarenhet samt en mycket god kunskap om störningar och skadehändelser som kan 
inträffa. En negativ sida med metoden grovanalys är dess översiktlighet, som möjliggör att 
specifika händelser och riskkällor kan förbises (Davidsson, 2003).

För att bedöma acceptansen för olika skadehändelser användes i examensarbetet en riskmatris 
och värderingen gjordes utifrån den bedömda sannolikheten och konsekvensen för risk-
källorna. Matrisen är uppdelad i tre olika områden, se bilaga 1, som visar om riskreducerande 
åtgärder krävs. I det rödmarkerade området anses risken oacceptabel och åtgärder måste sättas 
in. Riskkällor som hamnar i det grönmarkerade området kräver inga direkta åtgärder då risken 
i stort sett är obefintlig. För riskkällor som återfinns i ALARP-området (gulmarkerat område) 
anses riskkällan vara av en sådan storlek och karaktär att rimliga åtgärder bör sättas in. 
ALARP står för As Low As Reasonable Possible (Davidsson, 2003).

3.3 Reliabilitet och validitet

Begreppen reliabilitet samt intern och extern validitet härstammar från de kvantitativa 
analyserna, där data analyseras med statistiska metoder. Reliabiliteten i undersökningen 
avgörs av hur väl de använda mätmetoderna står emot slumpmässiga fel. Vid hög reliabilitet 
skall samma mätmetod kunna användas vid skilda mättillfällen utan att resultatet förändras. 
Intern validitet kan definieras som en undersöknings trovärdighet, medan den externa 
validiteten syftar på hur generaliserbar undersökningen är. För att uppnå hög validitet i en 
kvantitativ undersökning skall forskaren endast mäta det han avser att mäta. Detta kan vara 
mycket svårt att uppnå men är möjligt att kontrollera med så kallad metodtriangulering. 
Metodtriangulering innebär att olika mätmetoder används och testas mot varandra för att 
kontrollera hur väl resultaten överensstämmer med varandra (Christensen, 2001). 

Även i den kvalitativa analysen har begreppen stor betydelse, men de måste hanteras på ett 
annat sätt. Den interna validiteten har stor betydelse och säkerställs genom ett metodiskt 
arbetssätt och noggrannhet vid insamlandet av data och den följande analysen. Det är också 
viktigt att öppet redovisa arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Den yttre validiteten kan 
stärkas genom att avgränsningar och antaganden som gjorts i det insamlade materialet tydligt 
redovisas. Det insamlade materialet skall vara så heltäckande och transparent som möjligt för 
att underlätta studier av resultatets applicerbarhet på andra områden (Christensen, 2001). 
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Den utförda miljöutredningen och riskanalyserna är tänkta att bilda underlag för framtida 
miljöutredningar och riskanalyser på Rexcell. Under examensarbetet eftersträvades så god 
reliabilitet och validitet som möjligt. Nedan redovisas kvalitetshöjande faktorer.

 I arbetet med miljöutredning och riskanalyser har semikvalitativa metoder använts vilket 
innebär att underlaget utgörs av både numerisk och kvalitativ data. Insamlade uppgifter
från samtal (kvalitativ data) har verifierats med numerisk data där så varit möjligt. Som 
exempel kan nämnas att uppgifter om volymer lämnade under intervjuer kunnat kon-
trolleras mot befintliga dokument. Metoden ger en form av metodtriangulering och ökar 
validiteten i arbetet. 

 Tillvägagångssätt och metoder som användes i arbetet finns redovisade, vilket stärker den 
interna validiteten. 

 Genom systematiskt arbete har information hämtats från olika källor under en längre tids-
period.

 Arbetet har utförts av två personer utan tidigare anknytning till företaget eller orten vilket 
ökat möjligheten att insamlad information bearbetats med ett objektivt förhållningssätt.

 Observationer har gjorts i verksamheten och resultatet har jämförts med befintliga doku-
ment samt hur Rexcells personal uppfattar situationen. 

 Den personal som har intervjuats har varit erfaren inom det tillfrågade området och kunnat 
föra intervjun djupare och på så sätt belysa området som författarna inte varit kunniga om
innan intervjutillfället.

 I miljöutredningen har det funnits god tillgång på bra litteratur inom området. De olika 
litteraturkällorna har bidragit till att jämförelser mellan dem har kunnat göras för att säker-
ställa att inte någon författare har påverkat examensarbetet i en viss riktning.

 De källor som använts i miljöutredningen är väl dokumenterade och det samma gäller de 
antaganden som gjorts.

 För att öka den externa validiteten har avgränsningarna för varje enskild riskanalys nog-
grant beskrivits. 

 Riskanalyserna har granskats och kommenterats av personal på respektive anläggning, 
och sannolikhet och konsekvens har upprättats i samråd med nämnd personal. 

 Litteraturstudier inom riskanalysområdet bidrog med kunskaper som medverkade till väl 
täckande riskanalyser. I arbetet har främst två litteraturkällor använts. Båda källorna före-
kommer ofta i övrig litteratur och rapporter inom området och kan anses vara tillförlitliga 
källor. Det finns en risk att författarna till den använda litteraturen har påverkat examens-
rapportens resultat med då källorna är av hög kvalitet bör detta vara en fördel. 

 Examensrapporten genomlästes av och diskuterades med handledare både på företaget och 
på högskolan.
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4. Objektsbeskrivning

Rexcell Tissue & Airlaid AB är ett fristående dotterbolag till Duni AB med produktions-
lokaler i Skåpafors och Dals Långed, Bengtsfors kommun. Skåpafors är beläget 4 km söder 
om Bengtsfors och Dals Långed ligger ytterligare 15 km söderut. Företaget tillverkar papper
som förädlas till bords- och hygienprodukter. I Skåpafors finns huvudkontor samt två av 
företagets tre anläggningar, Tissuebruket och TM3. Den tredje anläggningen, TM2, är 
belägen i Dals Långed. Antalet anställda är i dagsläget cirka 314 varav ungefär 50 arbetar i 
Dals Långed. Under 2006 producerades 80 263 ton papper och omsättningen var 1 099 Mkr.

Företagets lokalisering beskrivs med hjälp av kartor i bilaga 2. Tissuebruket är beläget bred-
vid Skåpaströmmen. Skåpaströmmen förbinder Svärdlång och Laxsjön, vilka tillhör ett större 
vattensystem som mynnar ut i Vänern. Lokalerna i Skåpafors kommer till största delen från 
1960-talet då den ursprungliga byggnaden från 1800-talet eldhärjades. Om- och tillbyggnader 
har pågått ända fram till 1980-talet. TM3 är beläget i en angränsande produktionslokal, utan 
omedelbar kontakt med Laxsjön. Lokalerna invigdes i december 1995. TM2 ligger på en ö i 
Upperudsälven, som förenar Laxsjön med Råvarp. Upperudsälven är en del av Dalslands 
kanal. Lokalerna byggdes under förra seklet för tillverkning av papper med traditionella 
metoder men i nuläget produceras enbart airlaid i Dals Långed. 

Företagets tre anläggningar har förbindelse med väg 164/172 och närmsta järnvägsstation 
ligger i Billingsfors. Järnvägsförbindelsen används endast för godstransport. Personal som vill 
åka kollektivt till och från arbetet är hänvisade till buss.

All tillverkning sker mot kvalitetsstandarden ISO 9001:2000. Företaget är även certifierat 
enligt miljöstandarden ISO 14001:2004 samt mot energiledningssystemet SS 62 77 50, utgåva 
1 med utökning enligt kraven i energimyndighetens program för energieffektivisering (PFE).

4.1 Produktion

På Tissuebruket tillverkas tissue för bordsprodukter genom traditionell beredning av 
pappersmassa. Produktionen sker i två linjer med pappersmaskinerna PM1 och PM2.  PM1 
används främst för att framställa vitt papper medan PM2 körs enligt ett rullande fyraveckors 
färgschema där nyanserna går från ljust till mörkt. Vid framställningen används massa som 
köps in från olika pappersbruk. Massan blandas med vatten, processkemikalier, eventuellt 
färg och formas sedan på viran. Det färdiga papperet rullas efter torkning upp på jumborullar. 
Jumborullarna levereras främst till Tyskland där de konverteras till färdig produkt. En liten 
del av det producerade papperet lamineras på Tissuebruket och säljs som dukmaterial under 
namnet Dunisilk.

En modernare papperstillverkningsteknik används på TM2 och TM3. Tekniken kallas airlaid 
och formeringen av pappersfibrerna sker med hjälp av luft istället för vatten. Vid till-
verkningen används enbart bindemedel av olika kvalitet samt massafiber. På TM2 tillverkas 
till största delen vit airlaid men små mängder färgad förekommer. TM3 använder bindemedel,
superabsorbent samt pappers- och termofibrer vid framställningen av produkterna och i dags-
läget tillverkas endast vit airlaid.
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4.2 Organisation

Rexcells organisation består av olika avdelningar som är underställda en VD. De olika 
avdelningarna är Marknad, Airlaid, Tissue, Teknik & Projekt, Produkt & Processutveckling, 
Ekonomi och Human Resources. Till dessa avdelningar finns stödpersoner inom områden 
som kvalitet och ledningssystem, miljö och säkerhet, strategiska projekt, senior adviser airlaid 
samt en assistent (Rexcell, 2007b). 

I organisationen har nyckelpersoner identifierats för följande områden: kvalitet, yttre miljö, 
energi och produktsäkerhet. Nyckelpersonen skall uppfylla specifika krav som är definierade 
för varje område. Det finns också angivet nyckelfunktioner för varje befattning i produktions-
processerna (Rexcell, 2007a).

Ett flertal stödprocesser finns i verksamheten. Större delen av de administrativa processerna, 
som till exempel inköp, försäljning och upphandling av transporter, är förlagda till Rexcells 
huvudkontor i Skåpafors. IT-avdelningen är placerad på Tissuebruket och där finns också ett 
ackrediterat vattenlaboratorium där vattenprover från Tissuebruket och TM2 analyseras dag-
ligen. På varje enhet finns råvaru- och kemikalieförråd, centrallager för lagerhållning av 
färdig produkt, el- och mekanikverkstad samt laboratorium för produktkontroll.

4.3 Verksamhetspolicy

Företaget har upprättat en verksamhetspolicy som beskriver vision och policys för kvalitet, 
miljö, energi, arbetsmiljö och säkerhet för både person och produkt. Inom dessa områden 
skall företaget uppfylla gällande lagar, förordningar och krav; ständigt arbeta för att bli bättre 
och ha tydliga mål och uppföljningar. Verksamhetspolicyn samt transportpolicyn beskrivs i 
bilaga 3.

4.4 Historik

Tissuebruket i Skåpafors har funnits på samma plats sedan 1898, då Gustavsfors Fabrikers 
AB under ledning av Johan Ekman flyttade papperstillverkningen från Gustavsfors till Skåpa-
fors. Ett av skälen till flytten var läget vid Skåpaströmmen där produktion av papper med hög
kvalitet lämpade sig väl på grund av det rena vattnet. Under det dryga sekel som gått sedan 
flytten har företaget bytt ägare ett flertal gånger. 1944 köptes Gustavsfors Fabrikers AB av 
konkurrenterna AB Billingsfors-Långed. Sammanslagningen innebar att de resurser som 
fanns inom företagen i form av vattenkraft, skog och maskiner kunde utnyttjas effektivare.
1949 såldes Billingsforskoncernen vidare och hamnade i Bonnierkoncernen. Ursprungligen 
tillverkades omslagspapper i Skåpafors, men vid tiden för försäljningen till Bonnier till-
verkades även andra produkter, bland annat tissue. 

Skåpafors kom att bli det företag i Billingsforskoncernen som hade störst ekonomiska fram-
gångar. En del av den tissue som tillverkades konverterades till servetter som senare blev 
kända under varunamnet Duni. Det djupfärgade servettpapperet var unikt och blev liksom 
Dunirullen, ett toalettpapper med perforering som gjorde det lätt att dra av önskad mängd 
papper, en försäljningssuccé.

1965 började Duni att förutom tissue tillverka plastbelagd tissue i en tygliknande kvalitet 
kallad Dunicel. Inför 1970-talet togs Skåpaforsverken ur Billingsforskoncernen och fick 
istället tillsammans med två andra Bonnierägda företag bilda Duni-Bilå, senare Duni. Det 
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producerade materialet konverterades i stor utsträckning i Skåpafors och andra egna anlägg-
ningar. På mitten av 1980-talet började Duni att laminera tissue med plastfilm och fick på så 
sätt en ny produkt, Dunisilk, som fortfarande framställs på Tissuebruket.

1982 installerades en maskin för framställning av torrformat papper i Dals Långed, och där-
med blev Rexcell först i Europa med att använda airlaidteknik. Den första maskinen följdes 
av ytterligare en maskin i Dals Långed 1985. Nästa airlaidmaskin kom till Skåpafors 1995 då 
TM3 invigdes. Den ursprungliga maskinen, TM1, skrotades i början på 1990-talet (Rexcell, 
2007a; Andersson, 1994).

I mitten på 1990-talet köpte Scandinavian Equity Partners (SEP) 50 % av Dunikoncernen. 
Ytterligare förändringar genomfördes 2004, då Dunikoncernen beslöt sig för att separera till-
verkningen av tissue och airlaid från konverteringen och i stället bilda Rexcell Tissue & Air-
laid AB. Även produktionen av Dunicel-material särskiljdes från Rexcells verksamhet men 
produktionen fanns kvar i Tissuebrukets lokaler fram till juni 2006 då maskinen monterades 
ner (Rexcell, 2007a).

5. Miljutredning – Tissuebruket 

5.1 Företagets miljöorganisation

Organisationsschema med ansvar för yttre miljö presenteras i bilaga 4. Det övergripande 
ansvaret för den yttre miljön åligger Miljö- och säkerhetsansvarig men det juridiska ansvaret 
har Rexcells VD. Miljö- och säkerhetsansvarig har delegerat ner en del av ansvaret lägre ner i 
organisationen. Företaget har identifierat personal som innehar nyckelfunktioner inom miljö-
området med syftet att säkerställa att kunskapskravet i miljöbalken efterlevs. I företaget finns 
en kemigrupp vars arbete består i att godkänna nya kemiska produkter och föra register över 
befintliga kemikalier. Nya kemikalier bedöms utefter deras påverkan på miljö och människa. 
Kemigruppen ansvarar även för att miljöfarliga kemikalier byts ut mot mindre skadliga. 
Företagets miljöarbete diskuteras vid ledningsmöten tre gånger per år (Rexcell, 2007b).

5.2 Lagar och miljöaspekter

Företaget har sammanställt en lista över de lagar och krav som gäller för verksamheten, senast 
uppdaterad 2006-10-30. Listan innehåller företagets koncessionsvillkor; utdrag ur miljöbalken 
SFS 2006:1014 (1998:808); miljöbalkens förordningar (SFS); Naturvårdverkets författnings-
samling (NFS); Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS); Räddningsverkets för-
fattningssamling (SRVFS); Energimyndighetens författningssamling (STEMFS) och Bengts-
fors kommunala föreskrifter. Listan är detaljerad och en ansvarsfördelning av lagar och krav
har gjorts. För att säkerställa att ansvarig personal är informerad har de i listan signerat varje 
lag och krav som berör deras ansvarsområde. De villkor i koncessionen samt förelägganden 
som varit relevanta att belysa i examensrapporten finns i bilaga 5. 

Företaget har genom tidigare miljöutredningar tagit fram vilka miljöaspekter som berör verk-
samheten. Betydande miljöaspekter tas fram med hjälp av ett beräkningssystem som tar 
hänsyn till sannolikhet för utsläpp, miljöfarlighet, förbrukningsmängd samt allvarighet vid 
utsläpp. Miljöaspekterna utgörs exempelvis av råvaror, kemikalier, emissioner och avfall. För 
att möjliggöra jämförelser från år till år sätts miljöaspekternas förbrukning och utsläpp i sam-
band med den mängd produkt som producerats under året. 
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5.3 Avvikelser

Avvikelsestatistiken från åren 2002-2006 har kontrollerats och de avvikelser eller tillbud som 
kunnats identifieras som möjliga källor till utsläpp presenteras i bilaga 6. Underlag har 
hämtats från pärmen ”Avvikelser” (finns hos produktionschefen) och pärmen ”Överlöp”
(finns på vattenlaboratoriet). 

Blanketten för avvikelserapportering används vid tillbud, personskada med eller utan arbets-
frånvaro, brand och processtörning.  På avvikelserapporten fylls uppgifter i om när avvikelsen 
inträffande och var. En beskrivning av vad som hände och orsak samt förslag till åtgärd görs. 

Det övervägande antalet avvikelserapporter handlar om överlöp av orenat processavlopps-
vatten från pumpgropen i Tissuebrukets källare till vattenrecipient. Totalt har 880 m3 avlopps-
vatten släppts ut under 2006 vid 12 tillfällen. Det finns olika anledningar till överlöpen, den 
främsta orsaken är vattenbyte vid byte av färg och rengöring av pappersmaskinerna.
Korrigerande åtgärder har genomförts för att komma till rätta med överlöpen. Exempel på 
åtgärder är: minskning av avloppsflöden; information till personal angående försiktighet vid 
färgbyte; ändring av styrprogram samt ökning av pumpkapacitet. 

När ett överlöp sker skall en avvikelserapport skrivas och rapporten sättas in i pärm som för-
varas hos produktionsledaren. Provtagning av processavloppsvattnet från överlöpet sker 
automatiskt. Provet analyseras dagen efter av vattenlaborant och resultatet sätts in i pärm som 
förvaras på vattenlaboratoriet. Vid granskningen av rapporterna i de båda pärmarna har det 
konstaterats en skillnad i antal överlöp. Antalet provtagningar överstiger det antal överlöp 
som avvikelserapporteringen visar. 

Ytterligare överlöp av avloppsvatten har skett i reningsverksbyggnaden och bioreaktorn. I 
reningsverket har rejektvattenpumpen löst ut eller inte fungerat tillfredställande, vilket lett till 
att avloppsvatten från skivfilter och skruvpress hamnat i vattenrecipient. För att åtgärda pro-
blemet har styrprogrammet ändrats. När det gäller överlöp i bioreaktorn har orsakerna varit fel 
på nivåmätning eller att våtstarkt material använts. Åtgärder har satts in för att komma tillrätta 
med problemen. 

Övriga avvikelser som inträffat har handlat om brustna olje- och hydrauloljeslangar, brand i 
truck, nedrasade hyllplan i färgförråd och fel på ventiler. Ingen av dessa avvikelser har 
genererat några större utsläpp till yttre miljö. Vid utsläppet av hydrauloljan samlades oljan 
upp med en stor mängd absorberingsmedel, vilket genererade farligt avfall. I övriga fall 
nämns inte åtgärder eller behov av dem. 

Det finns ytterligare en pärm på vattenlaboratoriet innehållande avvikelserapporter gällande
överskridande av CODCr och SÄ i utgående renat avloppsvatten. Anledningen till att 
avvikelserna inte finns med i bilaga 6 är att de överskrider företagets egna larmgränser men 
inte koncessionsvillkoren. Företagets koncessionsvillkor för utsläpp av CODCr och SÄ finns i 
bilaga 5. Företaget har en egen larmgräns vid 450 kg/dygn för CODCr och 140 kg/dygn för
SÄ. Avvikelserapport skrivs när larmgränsen passeras för att få möjlighet att åtgärda pro-
blemen innan villkoret överskrids. Överskridande av den egna larmgränsen har skett ett flertal 
gånger under tidsperioden beroende på exempelvis för låg dosering av kemikalier i renings-
verket, fel på mätutrustning eller att en ny färg har använts. Olika åtgärder som justering av 
doseringskemikalier, utbildning och montering av provtagare har gjorts för att komma tillrätta 
med problemet.   
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Avvikelserapporter för brand har inte tagits med i bilaga 6 eftersom de har varit av ringa 
karaktär. Antalet rapporterade bränder var under åren 2002-2006 cirka 60. De flesta rapporter
gäller brand i pappersmaskinerna, anledningen är att gasol används för produktion av hetluft i 
torkkåporna på PM1 och PM2. Förebyggande brandåtgärder finns i form av larm och 
sprinklersystem. 

5.4 Råmaterial och produkter

Under 2006 köptes 44 325 ton råmaterial in, exklusive kemikalier (se bilaga 7). Råmaterialet
består till 98 % av pappersmassa från olika leverantörer beroende på vilken kvalitet som efter-
söks. Vissa kunder ställer krav på att endast TCF-massa skall användas, men även ECF-massa 
används. Pappersfibrer som inte förbrukats i processen återvinns genom recirkulering av pro-
cessvattnet i pappersmaskinerna, och därmed minskar resursförbrukningen.

Övrigt råmaterial som förbrukas på företaget är en papphylsa som används till kärna i pro-
dukten samt sträckfilm som förpackningsmaterial. I de flesta fall levereras produkten utan 
lastpall men en av företagets kunder vill att en lastpall av trä används. Internt används också 
en pall, så kallad pall med board, för transporter och förvaring av material.

Den huvudsakliga produktionen utgörs av tissue (se bilaga 7). Under 2006 producerades
41 395 ton tissue och 1 680 ton Dunicel- och Dunisilk-material (uppgifterna är hämtade från 
redovisningsavdelningen). Färdig tissue rullas upp på papphylsor till jumborullar och sveps 
om med sträckfilm. Även Dunicel- och Dunilin-produkterna rullas på papphylsa och skyddas 
med sträckfilm.

5.5 Kemikalier 

De kemikalier som är medtagna i bilaga 7 används i reningsverket och i processerna på
Tissuebruket och TM3. Processkemikalierna på TM3 är medtagna på grund av att de passerar 
Tissuebrukets reningsverk. Dessa kemikalier ingår inte i Tissuebrukets kemikalieförbrukning.
Endast smörj- och hydrauloljor har beaktats när det gäller förrådskemikalier. För kemikalier 
som används på vattenlaboratoriet har endast de som släpps ut i kommunalt avlopp tagits 
med. Den information som användes vid datainsamlingen är hämtad ur företagets miljö-
rapport från 2006, förrådslistor, säkerhetsdatablad och genom personliga kontakter. Säker-
hetsdatabladen förvaras i pärmar på vattenlaboratoriet och i förrådet och finns även till-
gängliga på Intranätet.

I bilaga 7 beskrivs kemikalierna med produktnamn, typ av kemikalie, årlig förbrukning, var 
produkten används, leverantör, förpackning, lagerstatus 31/12 2006, farosymboler, riskfraser, 
miljöskadlighet, relevant information från säkerhetsdatablad och ingående ämnen i produkten. 
Kemikalierna har granskats utefter informationen i säkerhetsdatabladen och ingående ämnens 
CAS-nummer har kontrollerats mot PRIO-guiden och Begränsningslistan på Kemikalie-
inspektionens hemsida. Det finns dock ingående ämnen som saknar CAS-nummer eller annat 
identifikationsnummer och som inte gått att finna i några andra register. Ingen kontroll av 
dessa ämnen har gjorts och notering har gjorts i bilaga 7. Den totala mängd kemikalier som 
hanterades på Tissuebruket under år 2006 presenteras i tabell 5.1.
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Tabell 5.1. Förbrukning av kemikalier på Tissuebruket under 2006.

Användningsområde Förbrukning 2006
(kg)

Bindemedel (laminering) 50 000

Beläggning 63 000

Dispergering 30 450

Färgfixering 815 928

Färgämne (flytande) 428 620

Färgämne (pulver) 203 150

Lim 47 171

Mjukgörare 100

pH-justering 442 344

Rengöring 3 564

Skumdämpare 10 630

Slembekämpning 14 080

Släppmedel 58 500

Vattenrening 441 115

Våtstyrka 49 240

Total mängd 2 657 892

Inget av de färgämnen som används är klassade som miljöfarliga, men bland dem finns några 
som påverkar miljön negativt (se bilaga 8). Dessa färgämnen innehåller koppar, organisk
halogen (som påverkar AOX-värdet) eller är skadliga för vattenorganismer. Gemensamt för 
de färgämnen som påverkar miljön negativt är att de är blå eller innehåller blå toner. 

Tre produkter på den sammanställda kemikalielistan är klassade som miljöfarliga. 

1. Produkt 1 är en mjukgörare och under 2006 användes 100 kg. 

2. Produkt 2 är en biocid som används för slembekämpning och under 2006 användes 
1 150 kg. 

3. Produkt 3 används för färgfixering. Produkten innehåller formaldehyd, ett ämne som 
finns med i PRIO-guiden och Begränsningsdatabasen på grund av att det framkallar 
allergibesvär. 

Det finns ytterligare produkter som påverkar miljön antingen genom att förbrukningen är hög 
eller genom att de innehåller ämnen som inte är bra för miljön. I några av produkterna finns 
EDTA, en komplexbindare för metalljoner. EDTA binder främst två-värda joner och 
användningen kan resultera i att jonernas förekomst minskar i vattenrecipient. En minskning 
påverkar främst encelliga vattenlevande organismer och om dessa organismer minskar i antal 
påverkas vattnets ekosystem. 

De kemikalier som används för analys av vattenprover är inte miljöfarliga. En av 
kemikalierna har dock riskfrasen R52/53, vilket betyder att den är skadlig för vattenlevande 
organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Mängden av denna 
kemikalie som släpps ut i kommunalt avlopp är cirka 144 ml/vecka. 
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Mängden smörj- och hydrauloljor som användes under 2006 är 4 491 kg. I samråd med 
förrådsansvarig på Tissuebruket har det konstaterats att ingen av oljorna är klassade som 
miljöfarliga men att de utgör förbrukning av ändlig resurs.

5.6 Energi 

2006 års energiförbrukning redovisas i tabell 5.2 samt i bilaga 7. El och eldningsolja används 
på Tissuebruket för lokaluppvärmning och vid produktion av ånga. Eldningsolja 4 är en så 
kallad tjockolja med låg svavelhalt (0,3 % S). Marknadspriset styr val av energikälla. Under 
2006 användes Eldningsolja 1 i Dunicel-maskinen fram till juni månad, då maskinen 
monterades ner. I processen används gasol för att torka papperet. 

Tre pannor för oljeeldning finns: 

 Panna 1 (6,9 MW)

 Panna 2 (3,5 MW) 

 Panna 3 (14 MW)

Panna 3 används i första hand då den är större än de båda andra och dessutom utrustad med 
instrument för mätning av rökgasutsläpp, men pannan är för närvarande ur funktion och i 
stället används panna 1 och 2. 

För att beräkna utsläpp till luft från förbränningen av fossila bränslen mäts och beräknas 
bränsleåtgången. Data ställs sedan samman i en rapport som skickas till tillsynsmyndigheten. 
De utsläppsmängder som redovisas i tabell 5.2 har beräknats enligt den beräkningsbilaga som 
medföljer ”Mall för miljöutredning”. 

Tabell 5.2. Utvunnen energimängd och utsläpp till luft från energiförbrukning år 2006.

Energislag
Energi 
(MWh)

Kolväten 
(kg)

Kol-
monoxid

(kg)

Kväve-
oxider 
(kg)

Svavel-
dioxid
(kg)

Koldioxid 
(ton)

Partiklar 
(kg)

El 46 324 516 3 200 2 667 2 311 1 394 444

Eldningsolja 1 340 20 37 106 45 91 2

Eldningsolja 4 24 553 970 1 418 10 073 15 669 6 715 119

Gasol 41 374 508 1 382 6 918 465 8 459 47

Totalt 112 592 2 013 6 036 19 763 18 492 16 660 612

Vid framställning av papper används stora mängder energi och det är därför av stort intresse 
för företaget att införa energibesparande åtgärder, både av ekonomiska skäl och för att de 
skall leva upp till kraven i gällande tillstånd.   
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5.7 Avfall 

Vid sammanställningen har data från Rexcells miljörapport från 2006 och Ragn-Sells använts. 
Muntlig information har erhållits från personal på Rexcell men även från anställda på Ragn-
Sells och Stena Gotthard. Sammanställning av resultatet presenteras i bilaga 7. I Ragn-Sells 
data över hämtat avfall går det inte att särskilja Rexcells tre anläggningar fullt ut.

På baksidan av Tissuebruket finns en återvinningsstation där källsortering sker. Containrar 
finns uppställda för metall, övriga plastförpackningar, retur- och wellpapp, Dunicel-rullar,
deponi och brännbara restprodukter för energiåtervinning. Marken vid återvinningsstationen
består av grus. Farligt avfall förvaras intill återvinningsstationen i en invallad takförsedd 
byggnad. Om frostfri förvaring krävs ställs avfallet på lämplig plats i Tissuebrukets förråd. På 
företagets Intranät finns dokument som beskriver avfallshanteringen. Ansvarig för 
hanteringen är förrådsansvarig. 

Det slutliga omhändertagandet av avfallet varierar. Enligt uppgifter från Ragn-Sells görs en 
bedömning av vart det är mest ekonomiskt fördelaktig att skicka avfallet samtidigt som full-
belagda transporter eftersträvas. Allt metallavfall hämtas av Stena Gotthard som transporterar 
det till olika återvinningsanläggningar beroende på världsmarknadspriset. Stena Gotthard har 
som ambition att använda tågtransporter i möjligaste mån och har införskaffat egna godståg. 

Enligt Kjell-Ove Guttke (2006) kontrolleras innehållet i containrarna som hämtas på Rexcell. 
Containrarna töms i en hall för sortering. Anledningen till omsorteringen är att Ragn-Sells får 
stå för kostnaden vid felsortering till omhändertagarna.

I tabell 5.3 presenteras vilka typer av avfall som genererats på företaget. Närmare 84 % av 
avfallet utgörs av fiberslam, en restprodukt från pappersprocessen. Slammet används idag 
som täckningsmaterial för deponi på Nolängens kommunala soptipp och är inte klassat som 
farligt avfall.  

Tabell 5.3. Beskrivning av typ av avfall samt mängd. 

Typ av avfall
Mängd

(ton)

Energiåtervinning 541

Materialåtervinning 312

Farligt avfall 12

Fiberslam 4 637

Deponi 38

Totalt 5 540

Farligt avfall produceras på vattenlaboratoriet. Analyskemikalie för CODCr innehåller kvick-
silver och finns inte upptagen i avfallsstatistiken i bilaga 7 eftersom provrören efter 
användning skickas till leverantör enligt speciella transportregler. Försäljning av kvicksilver-
haltiga analyskemikalier kommer att upphöra efter år 2007 och användningen av dem får 
endast ske tills utgången av 2008. Yttre miljöansvarig har beslutat att en övergång till ny 
analysmetod skall göras innan år 2008. Problemet är att koncessionsvillkoret är skrivet i 
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CODCr och den nya analysmetoden ger resultatet i Total Organic Carbon (TOC). TOC kan 
överföras till CODCr genom en översättningsfaktor, som beräknas med hjälp av provtagning. 
För att översättningsfaktorn skall vara tillförlitlig krävs det att den baseras på ett provunderlag 
från en längre tidsperiod. 

5.8 Påverkan på närområde

Uppgifterna har hämtats från koncessionsvillkoret samt ur Rexcells miljörapport för verk-
samhetsåret 2006. Viss information har erhållits vid samtal med personal på Rexcell och 
Kinnekullehälsan.

5.8.1 Vatten och avlopp 
Rexcell använde 1 482 966 m3 vatten i processen från enskild vattentäkt under 2006. Ytter-
ligare 10 755 m3 kom från kommunal vattenledning och användes som dricks- och sanitets-
vatten. Det kommunala vattnet släpps till kommunalt reningsverk. Avloppsvattnet från pro-
cesserna, liksom avloppsvattnet från TM3, går till det egna reningsverket. Spillvatten från 
processen hamnar i golvbrunnar i produktionslokalerna som är anslutna till det egna renings-
verket. 

Processvattnet renas med biorening, kemisk fällning och sedimentering varefter vattnet släpps 
till recipient. Prov tas på utgående vatten med avseende på CODCr, SÄ, Tot-N, Tot-P, BOD7

och AOX. Villkoren finns angivna i beslut fattat 2004-06-30 i Miljödomstolen, Vänersborgs 
tingsrätt (se bilaga 5). Under 2006 släpptes 1 482 966 m3 vatten från reningsverket till 
recipient.

Processvattnet återanvänds i största möjliga utsträckning för att minimera vatten-
förbrukningen. För att möjliggöra detta renas utgående processvatten från pappersmaskinen 
genom flotation innan det går tillbaka till processen. Produktionsschemat har utformats så att 
tillverkningen går från ljusa färger till mörka under en produktionscykel för att ytterligare öka 
möjligheterna till vattenåtervinning.

5.8.2 Utsläpp till mark
Avvikelserapporterna för 2006 innehåller inga uppgifter om utsläpp till mark, vilket bekräftas 
vid samtal med personal på Rexcell. Mindre utsläpp kan dock inte uteslutas eftersom spår av
oljeläckage finns vid lossningsplasten för eldningsolja och avfallsförvaringen till viss del sker 
utomhus. Regnvatten som hamnar i öppna avfallscontainers kan föra med sig metall eller 
andra restprodukter till marken. 

I ett föreläggande från Länsstyrelsen anges att Rexcell bör göra en inledande undersökning av 
anläggningens markområden med hjälp av Metodik för inventering av förorenade områden 
(MIFO), Naturvårdsverkets rapport 4918. Anledningen till föreläggandet är att det inte finns 
några villkor i nuvarande tillstånd som garanterar att platsen återställs i tillfredsställande skick 
om verksamheten läggs ner.  

5.8.3 Utsläpp till luft
Förbränningen av fossila bränslen på Rexcell genererar utsläpp till luft. För att öka för-
bränningen av eldningsoljan och undvika slagg- och sotbildning används en brännoljetillsats. 
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I koncessionsvillkoret anges vilka värden som gäller för utsläpp till luft med avseende på 
kväveoxider och stoft (se bilaga 5).

De dieseldrivna truckar som används på anläggningen samt dieseldrivna högtryckstvättar 
bidrar med utsläpp av fossilt koldioxid. Under 2006 användes 12 430 liter dieselolja på 
anläggningen. En mindre mängd av dieseloljan förbrukades av den Ford Transit som ägs av 
Rexcell. 3,8 ton koldioxid genererades av förbrukningen av dieselolja under 2006. Övriga 
utsläpp till luft från förbrukningen redovisas i bilaga 7.

Rexcell har tillstånd från Länsstyrelsens att släppa ut koldioxid. Utsläppen av koldioxid skall 
övervakas och rapporteras i enlighet med vad som anges i koncessionsansökan. Rexcells till-
delning av utsläppsrätter för koldioxid görs på grundval av företagets uppgifter om förbrukad 
bränslemängd. 

5.8.4 Buller
Den största källan till externt buller på Tissuebruket uppstår när fuktig luft från torkprocessen 
drivs ut av fläktar genom skorsten och ventilationstrummor i produktionslokalen. Även 
transporter till och från Tissuebruket medför en del buller. I koncessionsvillkoret anges en 
övre gräns för de ljudnivåer som företaget får ge upphov till (se bilaga 5). Koncessions-
villkoret anger inte hur ofta bullermätningar skall utföras på Tissuebruket, men enligt 
skyddsingenjör Östen Brandt på Kinnekullehälsan (2007) skall ljudnivån mätas vid stora för-
ändringar i verksamheten som påverkar ljudnivån eller om någon klagar. I övrigt är det kutym 
att mäta med fem års intervall.

Under 2006 utförde Kinnekullehälsan externa ljudmätningar i Skåpafors. Mätningarna 
utfördes den 4/4 klockan 21:30 samt 22:30 på tre mätpunkter. Den 28/6 genomfördes 
mätningar klockan 11:30 på samma mätpunkter. Resultatet redovisas i tabell 5.4. Uppkomna 
störningar definierades som måttliga, vilket innebär att samtal kan föras obehindrat, och 
understeg angivna gränsvärden i alla punkter.

Tabell 5.4. Uppmätta externa ljudnivåer. 

Mätpunkt
Klockan 21:30 

2006-04-04
Klockan 22:30 

2006-04-04
Klockan 11:30 

2006-06-28

Skåpafors 6:4 (Strömvägen) 44,5 dB(A) Leq 43,5 dB(A) Leq 46,0 dB(A) Leq

Skåpafors 4:2 (Brovägen) 44,0 dB(A) Leq 44,0 dB(A) Leq 46,0 dB(A) Leq

Herrgårdsvägen 1 45,0 dB(A) Leq 44,0 dB(A) Leq 48,5 dB(A) Leq

5.9 Transporter

En sammanställning av transporterna och de utsläpp som genereras finns i bilaga 7. 
Beräkningarna gjordes enligt den inventeringsmall som är bifogad miljöutredningsmallen. För 
att kunna jämföra miljöpåverkan från olika transportslag används enheten tonkilometer. 
Transporterna är indelade i tre områden: 

 Godstransporter

 Personalens resor till och från arbetet 

 Tjänsteresor
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5.9.1 Godstransporter 
Godstransporterna behandlar transport av råmaterial och färdig produkt, transport av avfall 
samt övriga transporter. Transporter av råmaterial till Rexcell sker i största möjliga utsträck-
ning med tåg till närmsta järnvägsstation och därifrån vidare till Rexcell med tung lastbil. 
Råmaterialet kommer i stor utsträckning från leverantörer i Sverige. Den viktigaste råvaran är 
pappersmassa. Under 2006 köptes 63 % av pappersmassan från en leverantör i Norrland vilket 
innebär relativt långa transportsträckor. 

Avfallet transporteras huvudsakligen av Ragn-Sells och Stena Gotthard. Rexcell har tillstånd 
att själva transportera lysrör och andra ljuskällor samt batterier (blybatterier och nickel-
kadmiumbatterier). Dessa transporter sker med en Ford Transit som ägs av företaget. Vissa 
vikter har uppskattats då de anges styckevis i avfallssammanställningen. Vikten för IBC-con-
tainer har uppskattats till 40 kg per styck och för lysrör 50 g per styck. Avfallstransporterna 
har beräknats från Rexcell till aktuella återvinningscentraler (se bilaga 7). I vissa fall trans-
porteras avfallet därefter vidare för slutligt omhändertagande.

Mängden avfall som transporterades med företagets egen bil under 2006 var mycket liten men 
fordonet används också till andra ärenden. Fordonet är registrerat som lätt lastbil, men väger 
egentligen för lite för att passa i någon av de klasser som används i miljöutredningsmallen. 
Mats Zackrisson (2007), en av författarna till miljöutredningsmallen, rekommenderade att 
Fordens miljöutsläpp i framtiden beräknas under rubriken ”Utsläpp från egna tjänstebilar då 
man vet volymen bränsle”. Då det inte finns några uppgifter om Fordens bränsleförbrukning 
eller om hur många mil som kördes under 2006 redovisas fordonets utsläpp under fliken av-
fall i bilaga 7. Zackrisson rekommenderade också att de utsläpp som genereras från företagets 
dieseldrivna truckar och högtryckstvättar beräknades som ”Utsläpp från egen lastbil då man 
vet volymen bränsle”. Dieseltruckarna på Rexcell är utrustade med katalysator och partikel-
filter och utsläppen kan därför jämställas med utsläpp från tungt fordon som använder raps-
diesel.

Till övriga transporter räknas transport av bränsle och större kemikaliemängder (års-
förbrukning över 10 ton). Bortsett från bränsle så utgörs den största punkten av färg, följt av 
fixermedel. Vid beräkningarna har avståndet till leverantören använts för alla kemikalier 
eftersom uppgift om produktionsort saknas.

5.9.2 Jämförelse av godstransporter
En jämförelse av resursförbrukning och koldioxidutsläpp för de olika godstransporterna har 
gjorts i tabell 5.5. 

Tabell 5.5. Jämförelse av resursförbrukning och koldioxidutsläpp med avseende på godstransporter.

Transport av
Vikt totalt

(ton)
Transport-

Medel
Tonkilometer

Resurs-
förbrukning 

(MWh)

Koldioxid
(ton)

Råmaterial in
44 325

Tung lastbil
Tåg
Sjöfart

3 054 345
41 241 025

2 379 088

611
1 732

197

159
0,1
52

Produkter ut 43 075
Tung lastbil
Sjöfart

29 503 877
13 488 890

5 901
1 120

1 534
297

Avfall ut 5 538 Medeltung lastbil 90 109 47 12

Övrigt flöde 7 363 Tung lastbil 1 332 422 267 69

Totalt 100 301 91 089 756 9 875 2 123,1
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Råmaterialtransporterna sker till största delen med tåg. Den ECF-massa som används utgör 
9,1 % av den totala andelen pappersmassa och transporteras enbart med lastbil. Diskussion 
pågår om övergång till tågtransport även för denna kvalitet. En pappersmassa (7,1 % av total 
andel pappersmassa) köps in från Tyskland och transporteras från Hamburg till Lysekil per 
båt för vidare transport till Skåpafors. Denna massa kommer inte att säljas till Skandinavien 
fortsättningsvis men köptes in under 2006.

5.9.3 Personalens resor till och från arbetet
Även personalens resor genererar utsläpp och bör medräknas i utsläppsstatistiken. För att
samla in uppgifter om resor till och från arbetet delades enkäter ut till alla anställda på 
Tissuebruket (se bilaga 9). Fem trisslotter lottades ut bland dem som svarade på enkäten. Av 
143 utdelade enkäter besvarades 54. Tabell 5.6 nedan beskriver hur personalen reser till och 
från arbetet och tabell 5.7 visar utsläppen från resorna. Underlaget är beräknat på dem som 
svarat på enkäten och har därefter räknats upp för att gälla samliga 143 anställda.

Tabell 5.6. Personalens resor till och från arbetet.

Färdsätt
Antal resor 

tur och retur arbetet
Årlig färd-

sträcka (km)
Antal resor med 

respektive färdsätt (%)

Ensam i bil 22 401 866 008 73,8

Samåkning 4 269 139 512 14,1

Kollektivt 291 9 904 1,0

Cykel/gång 2 942 20 401 9,7

Annat 450 4 941 1,5

Totalt 30 353 1 040 766 100

Tabell 5.7. Utsläpp från personalens resor till och från arbetet.

Färdsätt
Årlig

färsträcka 
(km)

Kolväten 
(kg)

Kol-
monoxid

(kg)

Kväve-
oxider 
(kg)

Koldioxid 
(ton)

Resurs-
förbrukning 

(MWh)

Ensam i bil
(med katalysator)

866 008 355 2 944 303 243,3 909,3

Samåkning 139 512 29 237 24 19,6 73,2

Kollektivt (Buss) 9 904 1 1 9 0,6 2,2

Totalt 1 015 424 385 3183 336 264 985

I enkäten fick personalen svara på två frågor, se bilaga 9. På fråga 1 visade svaren att sam-
åkning, åka kollektivt samt cykla var bra alternativ för att minska miljöpåverkningen. Ett pro-
blem är att kollektivtrafik sällan kan utnyttjas på grund av skiftarbete eller bostadsplats. Ett 
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önskemål var cykelbanor för att slippa tung trafik. En del av de anställda har satsat på bensin-
snåla eller miljövänliga bilar. Några kan även tänka sig att gå till arbetet. 

På fråga 2 om miljöförbättringar på företaget var svaren: styra tiderna på företagets motor-
värmare, fastbränslepanna istället för oljepanna (något som många nämnde), biobränslepanna 
med ångturbin för egen ”grön el”, el/batteridrift på interntransporten, minska transporterna, 
inte låta truckar gå på tomgång, källsortering och bättre återvinning av material, fortsätta med 
PFE-programmet och slutligen aldrig byta vatten på pappersmaskinen. En av de anställda 
nämner att de inte vet så mycket om miljön på företaget. 

5.9.4 Tjänsteresor
Rexcell har en bilpool som finns att tillgå när personal behöver göra resor i tjänsten. För att 
beräkna hur många mil dessa bilar kördes under 2006 användes uppgifter om bränsle-
kostnader från ekonomiavdelningen. Kostnaden dividerades med priset på bensin, som antogs 
vara 10,50 kr per liter. 

För personal som använt egen bil i tjänsten har detta beräknats genom ett underlag från 
ekonomiavdelning med kostnaderna för resorna. När personalen arbetar övertid får de en mil-
ersättning på 31,50 per mil för resa i privat bil. I beräkningarna redovisas dessa resor som 
tjänsteresor med egen bil. Antalet km beräknades genom att den utbetalade summan under 
2006 dividerades med milersättningen. Viss personal har egen tjänstebil. Uppgifter om dessa 
har efterfrågats men inte erhållits. 

Under 2006 användes tåg eller flyg vid vissa tjänsteresor. Fakturorna för dessa resor har 
granskats varefter antalet kilometer har beräknats. Vid beräkning av flygdistanserna användes 
Internet (se bilaga 7 för referenskällor för beräkning av avstånd). I beräkningarna ingår inte 
resor till och från flygplats/järnvägsstation eller resor på destinationsorten. Koldioxidutsläpp 
och resursförbrukning från tjänsteresorna redovisas i tabell 5.8.

Tabell 5.8.  Årliga utsläpp och resursförbrukning från tjänsteresor.

Färdsätt Sträcka (km)
Koldioxid 

(ton)
Resursförbrukning 

(MWh)

Flyg 335 629 70,1 265,1

Tjänstebil 286 930 49,4 183,6

Tåg 8 723 0,1 1,7

Totalt 631 282 119,6 450,4

6. Analys – miljöutredning 

I miljöutredningen har nya miljöaspekter identifieras och befintliga uppdaterats, vilket skall 
göras enligt ISO 14001-standarden, se bilaga 8. Vidare har de lagar och krav som gäller för 
verksamheten jämförts med företagets dokumentation och hantering. Företaget har god 
kontroll över vilka lagar och krav som gäller för verksamheten. Det finns en dokumenterad 
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fördelning av det organisatoriska ansvaret, men miljöarbetet saknar förankring hos delar av
personalen. 

6.1 Avvikelser

Rutiner för och sammanställning av avvikelserapporter måste förbättras. Enligt ISO 14001 
skall avvikelser identifieras och åtgärdas för att förmildra deras miljöpåverkan. Överlöp från 
pumpgropen i Tissuebrukets källare har skett ett flertal gånger under de senaste åren utan att 
avvikelserapportering har gjorts. Företaget har försökt åtgärda problemen men inte lyckats 
fullt ut. 

6.2 Råmaterial och produkter

För att minska påverkan på miljön materialåtervinns spill från råmaterial och komponenter. 
Framställningen av råmaterialet innebär påverkan på miljön:

 Pappersmassa tillverkas av en förnyelsebar naturresurs vars förädling till massa är 
vatten- och energikrävande. 

 Framställning av ECF-massa innebär att klorerade organiska substanser förorenar 
miljön. ECF-massan bör bytas mot TCF-massa trots att det inte finns några krav från 
kundens sida.

 Sträckfilm och lamineringsfilm framställs ur råolja som är en ändlig naturresurs. 

 Lastpallen tillverkas av trä som är en naturresurs. 

Användandet av företagets produkter innebär liten påverkan på miljön. Efter förädling av 
tissue kan slutprodukterna leda till nedskräpning, om de inte samlas in som avfall och skickas
till en förbränningsanläggning där det höga energiinnehållet tas till vara. Det förpacknings-
material som används runt produkterna har minimerats på grund av jumborullarnas stora 
volym. Sträckfilm, lastpallar och papphylsor skall materialåtervinnas.

6.3 Kemikalier

Företaget har upprättat listor över de kemikalier som finns enligt 7 § i förordningen 
(1998:901). Företaget har två kemikalieförteckningar, en databas som finns tillgänglig via
företagets Intranät och en databas som endast är tillgänglig för viss personal. I dessa två för-
teckningar finns produktens namn, information och klassificering angående hälso- och miljö-
skadlighet. Det som saknas i företagets sammanställda listor är i vilken omfattning 
kemikalierna används, det gäller främst produkter som innebär risker ur hälso- eller miljö-
synpunkt.

6.4 Energi 

Energianvändningen på Tissuebruket har kartlagts som ett resultat av företagets deltagande i 
PFE. Information och utbildning av de anställda har fått hög prioritet och ombyggnads- och 
installationsprojekt har påbörjats där den beräknade el-effektiviseringen kommer att bli 2 416 
MWh. Dessutom pågår bland annat ett arbete med att utnyttja den värme som finns i det 
returvatten som återvinns i processen. Tissuebruket förbrukar stora mängder vatten vilket kan 
bero på den rikliga tillgången. En minskning av vattenförbrukningen skulle också innebära en 
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minskad energiförbrukning. Under 2006 användes el i större utsträckning än eldningsolja (65 
% el och 35 % olja) vilket var positivt för närmiljön med avseende på luftemissionerna.

Ett förslag finns inom Rexcell som innebär att panna 3 byggs om till fastbränslepanna, där 
eget avfall från processerna kan användas. Därmed skulle användandet av fossila bränslen, 
och förbrukningen av ändliga naturresurser, minska både med avseende på den eldningsolja 
och den dieselolja som används vid avfallstransporterna. En nackdel är att det egna avfallets 
volym kan vara för liten för att täcka energibehovet. 

6.5 Avfall

Företaget följer lagen när det gäller hantering av avfall men är förelagda av Länsstyrelsen att 
minska avfallsmängden, vilket innebär att resurser i form av tid och pengar bör tillsättas för 
att hitta bättre metoder. Det dokument som beskriver avfallshantering bör ses över, tomma 
IBC-behållare skall inte rengöras med färskvatten. I övrig kan sägas att Rexcell bör förbättra 
sin sortering då Ragn-Sells inte skall behöva sortera om avfallet efter avhämtning.

Avfall som deponeras anses som betydande miljöaspekt då det inte återvinns eller försvinner 
med tiden. Fiberslammet utgör en stor del av det uppkomna avfallet. En analys av dess inne-
håll bör göras för att utreda vilka ämnen slammet innehåller för att användningsområdet skall 
kunna utvidgas.

Rexcell kan inte påverka den slutliga hanteringen av avfallet utan endast den uppkomna 
mängden. De företag som hämtar avfall verkar dock ha mycket god kontroll på sin 
verksamhet och arbetar ekonomiskt och miljömässigt riktigt. 

6.6 Påverkan på närområde

Vattenförbrukningen bör ses över och minskas där så är möjligt. Det renade processavlopps-
vattnet bör med lämpliga intervall analyseras för att upptäcka eventuella okända ämnen som 
släpps till recipient. De data som använts i miljöutredningen visar att vattenförbrukningen 
från enskild vattentäkt är lika stor som utsläppet av renat vatten till recipient. Detta kan inte 
stämma, någonstans är det fel i siffrorna. 

Även om inga större utsläpp till mark inträffade under 2006 kan det finnas ett mörkertal i 
avvikelserapporteringen när det gäller små volymer spill och utsläpp till mark. Om Rexcell 
säkerställer att även små tillbud och utsläpp rapporteras kan förbättringar genomföras i verk-
samheten i enlighet med miljöbalken och kraven i kvalitets- och miljöledningssystemen. I 
nuläget har Rexcell genomfört fas 1 i den MIFO-undersökning som krävs av tillsyns-
myndigheten.

Rökgaserna från de fossila bränslen som används på Rexcell bidrar till växthuseffekten samt 
till försurning av mark och sjöar. En undersökning av möjligheten att byta från dieselolja till 
rapsdiesel bör göras för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Under 2006 användes främst 
el som energikälla vilket minskar påverkan på yttre miljö i det undersökta området. 

Verksamheten genererar en del buller men ligger under gränsen för tillåtna ljudnivåer. Vid de 
besök som gjordes på anläggningen uppfattades inte ljudnivån utomhus störande.
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6.7 Transporter

Under 2006 köptes 63 % av pappersmassan från en leverantör i Norrland vilket innebär 
relativt långa transportsträckor. Genom att transporten skedde på järnväg i stället för på lastbil 
större delen av sträckan blev utsläppen av koldioxid betydligt mindre än om hela sträckan 
skett med lastbil.

Den ECF-massa som används transporteras enbart med lastbil. Massan utgör endast 9,1 % av 
det inköpta råmaterialet, men transporten genererar 47 % av de koldioxidutsläpp till luft som 
uppstår vid transporten av råmaterial. En övergång till järnvägstransport diskuteras med 
leverantören, vilket är positivt för miljön.

Den tyska massan (7,1 % av råmaterialet) transporteras huvudsakligen med båt men den långa 
transportsträckan gör att massan bidrar med 33,2 % av koldioxidutsläppen från råmaterial-
transporterna. Massan kan inte köpas längre och miljöaspekten bör vägas in vid valet av 
ersättningsmassa.

Produkterna transporteras långa sträckor, men genom att lastfartyg används i stor utsträckning 
hålls utsläppen till luft på en lägre nivå än om lastbil använts. Transporterna till respektive 
hamn sker via megatrailer. En övergång till transport med tåg kräver omlastningsbara trailers 
och kan starkt rekommenderas eftersom det skulle innebära stora miljömässiga fördelar.  

Bränsle- och kemikalietransporterna räknas som övrigt flöde. Transporterna utgör en stor 
riskkälla eftersom en olycka där bränsle eller kemikalier är inblandade kan få förödande 
konsekvenser för miljön. En övergång till fast bränsle på Tissuebruket skulle eliminera 
transporten av eldningsolja, som utgör en fara för miljön vid utsläpp till mark och vatten. 

Eldningsolja och gasol utgör de största posterna under övrigt flöde. Därefter kommer färg 
följt av fixermedel. Färgförbrukningen innebär en betydande miljöaspekt på grund av den 
stora mängd som förbrukas. En minskning av färgåtgången skulle innebära en betydande 
minskning av företagets miljöpåverkan. Det är rimligt att anta att användandet av fixermedel 
minskar när färgförbrukningen sjunker. Det fixermedel som används i dag är klassat som 
miljöfarligt och bör fasas ut ur tillverkningsprocessen. 

Rexcell har idag ingen sammanställning av de tjänsteresor som görs inom företaget. Vissa 
städer besöks regelbundet av ett litet antal personer. En sammanställning bör göras där korrekt 
resrutt arkiveras tillsammans med uppgifter om sträckan, som hämtas kan från respektive 
flygbolag. På detta sätt ges en god överblick över tjänsteresorna. En databas skulle också 
underlätta en jämförelse av kostnaden för olika sträckor och transportsätt.

Det mest använda transportmedlet vid tjänsteresor under 2006 var flyg. De flesta av resorna 
gick till städer i runt om i Europa. I några fall användes tåg i stället för flyg för sträckan 
Stockholm - Karlstad. Vid tågresan förbrukades endast en fjärdedel av den energimängd som 
krävdes för flygresan. Företaget bör därför säkerställa att tåg används i så stor utsträckning 
som möjligt. Det kan också vara lämpligt att se över antalet tjänsteresor för att undvika på-
frestningar på miljön.
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6.8 Miljöaspekter 

De miljöaspekter som har identifierats presenteras i bilaga 8. I bilagan presenteras vilka
aspekter som bör läggas till och vilka som bör uppdateras. Ingen värdering eller rangordning 
har gjorts av aspekterna. 

6.9 Sammanställning av utsläpp och resursförbrukning 

En sammanställning av in- och utflöden presenteras i tabell 6.1 och 6.2. Tabellerna ger en 
översiktlig bild av flödessituationen.

Tabell 6.1. Företagets inflöden.

Inflöden Typ Mängd

Råmaterial Pappersmassa 
Emballage

Utskott (retur)

43 459 ton
518 ton
348 ton

Kemikalier Färgämnen
Vattenrening

Övriga

631 ton
441 ton 

1 586 ton

Energi Olja
Gasol 

El

        2 114 m3

        2 692 ton
46 324 MWh 

Vatten Kommunalt
 Enskild vattentäkt

  10 755 m3

 1 482 966 m3

Utsläpp till luft 
Från transporter 

Råmaterial 
Övrigt flöde

2 540 ton CO2

267 ton CO2  

Tabell 6.1. Företagets utflöden.

Utflöden Typ Mängd

Produkt Tissue 
Dunicel

                  Dunisilk

41 395 ton
580 ton

1 100 ton
Avfall Energiåtervinning 

Materialåtervinning
Farligt avfall

Fiberslam
     Deponerat avfall

541 ton
312 ton

12 ton
4 637 ton

38 ton 
Avlopp Reningsverk

                   Överlöp
1 482 966 m3

880 m3

Emissioner 
till vatten

SÄ
CODCr

Tot-N
Tot-P
BOD7

AOX

24,2 ton
132,8 ton

15 ton
0,1 ton

41,2 ton
0,1 ton

Emissioner
till luft

CO2

NOX

SO2

HC
CO

16 660 ton
20 ton
18 ton

2 ton
6 ton

Utsläpp till luft 
Från transporter

Produkter 
Avfall

7 021 ton CO2

47 ton CO2
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7. Riskanalyser – Tissuebruket

I detta kapitel presenteras de mest intressanta detaljerna från riskanalysernas resultat. Den 
fullständiga beskrivningen av analysobjekten, deras styrkor och brister samt kommentarer och 
rekommendationer finns i bilaga 9. I bilaga 10 finns en karta över var riskanalyserna utförts 
på Skåpaforsanläggningen. Det grovanalysformulär som har fyllts i för respektive analys finns 
att tillgå i bilaga 11.

7.1 Reningsverk

Riskanalys har gjorts över reningsanläggningen, rejektvattenpumpen i reningsverksbyggnaden
och slutförvaringen av fiberslam från processavloppsvattnet. Avgränsningen i riskanalysen är 
gjord från det att processvattnet pumpas från pumpgrop i Tissuebrukets källare och till dess 
att det renade vattnet rinner ut i vattenrecipienten. I analysen beaktas de kemikalier som för-
varas och bereds i reningsverksbyggnaden. För rejektvattenpumpen är riskanalysen utförd
endast över pumpens funktion och fiberslammets riskanalys är avgränsad till dess lagrings-
plats.

De kemikalier som används i processen antas fastna på pappersfibern. För att säkerställa att 
inga kemikalier eller andra lösta ämnen hamnar i vattenrecipient bör prov tas på utgående 
vatten. Laxsjöns vattennivå har föranlett invallning av reningsverket år 2000 och vattennivån 
har även varit hög under 2007. Rutiner för säkerhetsåtgärder vid översvämning bör samman-
ställas. Driftinstruktionerna bör ses över då de innehåller inaktuella uppgifter. Avloppsflödena 
till reningsverket är inte kartlagda. En viss dokumentation av avloppen finns men inte över 
hela anläggningen. För en bättre förståelse av hur reningsverket fungerar och vilka kemikalier 
som tillsätts bör ett blockflödesschema med förklaringar upprättas. Larmsystemet för renings-
verket kan förbättras. Den tid det tar för personal att ta sig till reningsverket, lokalisera pro-
blemet på kontrollpanelen och åtgärda det måste kortas. Kontrollpanelen i reningsverket 
kommer, enligt uppgift, att flyttas över till processoperatörerna i Tissuebruket, detta bör 
genomföras inom den närmaste tiden. 

7.2 Färgförråd 

Riskanalysen är avgränsad till vad som kan hända i färgförrådet vid lagring, förflyttning och 
pumpning av kemikalier. 

Ansvaret för färgförrådet bör tydliggöras genom att en person tilldelas uppgiften. En lista över 
vilka kemikalier som finns i förrådet bör sammanställas och uppdateras regelbundet. Listan 
underlättar vid brand då det är viktigt att snabbt kunna ge besked om vilka kemikalier som 
finns lagrade. Rutiner för utrensning av kemikalier som ej längre används bör utfärdas. Prov-
kemikalier och andra kemikalieblandningar bör märkas med innehåll, tillhörighet och datum. 
Säkerhetsdatablad bör sättas upp för att underlätta snabb hantering vid läckage och spill samt 
öka säkerheten. 

Vid ingångsporten bör ett gallerförsett uppsamlingsdike eller annan avgränsning uppföras för 
att säkerställa att flytande produkter inte kan sprida sig utanför färgförrådet. En stationär 
markerad plats för absorberingsmedel bör iordningsställas för att garantera att medlet fylls på 
efter användning. Förutom absorberingsmedlet Absol bör det finnas ytterligare ett medel med 
snabb och bra uppsugningsförmåga då färgen är lättflytande och Absol har låg uppsugnings-
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förmåga. Marklänsornas förvaring bör markeras så att personalen är medvetna om var de 
finns. Läckaget av röd färg vid pumpstationen bör åtgärdas och stationen bör vallas in. 

7.3 Färglossning

Riskanalysen belyser endast vad som kan hända vid lossningsförfarandet och under transport 
inom anläggningsområdet.

Det finns ingen tydlig rutin för lossning av färg. I dokumentet ”Rutin för lossning av bränsle 
och kemikalier” tas färg upp under rubriken övrigt. I rutinen bör färglossningen specificeras 
mer noggrant, exempelvis att tätting alltid skall sättas på dagvattenbrunnen och att förrådsman 
säkerställer att transportör vet vad som skall göras vid eventuellt läckage. Det bör även 
påpekas i rutinen att försiktighet bör iakttagas då allmän väg passerar strax intill lossnings-
platsen. I övrigt bör dagvattenbrunnen utanför ingångsporten till fabriken markeras så att den 
är lätt att finna även om den är täckt av snö. En extra tätting bör finnas utanför det låsta 
lossningsskåpet om utsläpp sker vid trucktransport av IBC-container.

7.4 Lossning av IBC-containrar

Riskanalysen är avgränsad till själva lossningsförfarandet, det vill säga från det att IBC-
behållarna förflyttas från transportörens lastbil till dess de transporteras till de olika förråden. 

Lossningen av IBC-containrar sker dagtid och truckförarna är erfarna. Faror som kan ses vid 
lossningen är att IBC-containrar transporteras nära dagvattenbrunnar och vattendrag och att 
det ibland förekommer ojämnt underlag. IBC-containrarna tål att behandlas ovarsamt men kan
punkteras av truckens gafflar. Lossningsrutinerna för IBC-containrar bör tydliggöras i 
dokumentet ”Rutin för lossning av bränsle och kemikalier”. Exempelvis skall containrarna om 
möjligt inte transporteras nära vattendrag och över broar. Det behövs även tydliggöras var 
säkerhetsutrustning finns i de kringliggande byggnaderna för att möjliggöra en snabb insats 
vid utsläpp. 

7.5 Kemikalieförråd

Riskanalysen är avgränsad till att omfatta förvaring och hantering av befintliga kemikalier i 
kemikalieförrådet. 

De största cisternerna är invallade men kemikalier som förvaras i IBC-containers saknar 
invallning och påkörningsskydd. I händelse av utsläpp från containrarna kan syror och baser 
komma i kontakt med varandra. Vissa av containrarna saknar tydlig märkning av vad de inne-
håller. Tomma IBC-containers rengörs i förrådet med hjälp av färskvatten, vilket bidrar till 
nedsmutsning av rent vatten samt onödiga utsläpp till reningsverket. I invallningen där 
cisternerna för fixermedlet finns är ett hål uppbrutet i ytterväggen för genomföring av slang. 
Vidare är skyltningen i förrådet inte korrekt, det gäller både innehåll i cisterner, ledningar 
samt annan skyltning. 



42

7.6 Eldningsolja och brännoljetillsats

Riskanalyser har gjorts på lagring och lossning av eldningsolja och brännoljetillsats. 
Analyserna omfattar även transport av eldningsolja och brännoljetillsats inom anläggnings-
området och transport av eldningsolja i utvändig luftledning.

Eldningsoljan och brännoljetillsatsen misstänks orsaka cancer och är skadlig/giftig för 
vattenlevande organismer. Produkterna kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. I bränn-
oljetillsatsen ingår två beståndsdelar som finns med i PRIO-guiden.

Rutiner för lossning av eldningsolja finns men förrådsman behöver inte övervara lossningen, 
vilket bör ske. En ordentlig spillzon saknas under snabbkopplingen för eldningsoljan och det 
finns spår av tidigare spill på marken kring lossningsplatsen. Ingen säkerhetsutrustning finns 
att tillgå vid spill. Tillsyn av oljecisternen utförs enligt företagets kontrollprogram och 
besiktning sker var sjätte år. Både cistern för eldningsolja och doseringstank för brännolje-
tillsats saknar skylt med uppgift om innehåll samt skyddsräcke för att förhindra påkörning. 
Cisternen med eldningsolja är invallad men inte doseringstanken. Det saknas även en rutin för 
hantering och påfyllnad av brännoljetillsats. Användningen av brännoljetillsats bör fasas ut på 
grund av sina farliga egenskaper. 

7.7 Pumpgrop 

Riskanalysen omfattar vattenflödet i pumpgropen och dess utrustning. Två möjliga skade-
händelser har identifierats och en riskanalys har utförts på varje skadehändelse.

Den pumpkapacitet som idag finns är inte tillräcklig när vattennivån i pumpgropen stiger 
hastigt. En kontroll av att rutinerna följs vid byte av vatten i pappersmaskinerna måste 
genomföras. Olika lösningar för att komma till rätta med problemet kan vara att installera en 
tredje permanent pump med hög kapacitet eller att leda överlöpsvattnet till en katastroftank. 

Larmet för överlöp fungerar inte tillfredställande. Vissa överlöp missas på grund av att larmet
endast pågår under tiden för överlöpet. Finns ingen personal i laboratoriet för produktkontroll 
eller vid styrdatorerna missas överlöpet och ingen avvikelserapport skrivs.

7.8 Förvaring av dieselolja och lacknafta

Riskanalysen är avgränsad till att omfatta lossning och förvaring av dieselolja och lacknafta 
samt transport av produkterna inom anläggningsområdet.

Cisternerna som dieseloljan och lacknaftan förvaras i står under tak och är invallade, men en 
nackdel är cisternernas placering nära vattendrag. Området har varit översvämmat vid två 
tillfällen och cisternerna bör därför flyttas till en säkrare plats. En flyttning av cisternerna 
bidrar också till att tankbilar och truckar inte längre behöver köra över broarna för att tanka. 
Det absorptionsmedel som finns vid förvaringsplatsen skall bytas ut då det måste stå frostfritt.

7.9 Lossning av fixer- och våtstyrkemedel

Riskanalysen är avgränsad till att omfatta lossning av fixer- och våtstyrkemedel samt 
transport inom anläggningsområdet.
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Det finns bra rutiner för lossning av fixer- och våtstyrkemedel och tillsyns görs regelbundet. 
Snabbkopplingar och ledningar är skyltade med fel produktnamn. Det saknas tak över snabb-
kopplingarna vilket kan medföra att snö och is medverkar till spill. De hinkar som idag 
används som spillzon bör ersättas av en fast spillzon som mynnar ut i invallningen inuti 
kemikalieförrådet. Tättingar till dagvattenbrunnarna finns men det saknas lättåtkomlig 
utrustning för att ta bort snö, is och grus som kan hindra tättingen från att sluta helt tätt. 
Dagvattenbrunnarnas läge bör markeras för att underlätta när marken är snötäckt.

8. Riskanalyser – TM2  

I detta kapitel presenteras de mest intressanta detaljerna från riskanalysernas resultat. Den 
fullständiga beskrivningen av analysobjekten, deras styrkor och brister samt kommentarer och 
rekommendationer finns i bilaga 12. Det grovanalysformulär som har fyllts i för respektive 
analys finns att tillgå i bilaga 13.

8.1 Reningsverk

Riskanalysen är avgränsad till reningsverkets lokal och från det att processavloppsvattnet
kommer in i lokalen till dess att det lämnar den. 

Reningsverket är beläget inomhus vilket kan ses som en invallning. Utsläpp av orenat 
processavloppsvatten kan ske via en avloppsbrunn bredvid buffertbassängen. Avloppsbrunnen 
går troligen till det kommunala reningsverket och bör blockeras. Den dörr som finns mellan 
reningsverket och lagerlokalen bör stängas för att undvika att avloppsvatten rinner ut i lokalen 
när buffertbassängen svämmar över. Fiberslammet som genereras lagras i en öppen container 
utomhus, denna container bör förses med tak för att undvika att regnvatten ansamlas. 

8.2 Lossning och beredning av bindemedel

Riskanalyserna är utförda över lossning och beredning av bindemedel samt transport inom
anläggningsområdet.

Snabbkopplingarna som används vid lossning av bindemedel finns inomhus. Tankbilens slang 
förs via en lucka i ytterväggen till kopplingen. Det saknas en spillzon under snabb-
kopplingarna. Skyltar visar att lossning inte får ske utan att tättingen är monterad och att 
vatten från renspolning av tankbil och slang inte får släppas ut till omgivningen. Spill eller 
utsläpp i förvaringslokalen kan inte nå vattenrecipient men vid större utsläpp kan produkt 
rinna till pumpgropen och pumpas vidare in i reningsverket. Vid tillfället för riskanalyserna 
var tättingen till dagvattenbrunnen trasig och en liten cistern i lokalen utanför invallningen 
läckte. Tillsyn av anläggningen sker regelbundet samt när tillfälle ges. 

9. Riskanalyser – TM3

I detta kapitel presenteras de mest intressanta detaljerna från riskanalysernas resultat. Den 
fullständiga beskrivningen av analysobjekten, deras styrkor och brister samt kommentarer och 
rekommendationer finns i bilaga 14. I bilaga 10 finns en karta över var riskanalyserna utförts 
på Skåpaforsanläggningen. Det grovanalysformulär som har fyllts i för respektive analys finns 
att tillgå i bilaga 15.
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9.1 Reningsverk

Riskanalys över TM3:s reningsverket är avgränsad från det att processavloppsvattnet kommer 
in i reningsverkslokalen och till dess att det går in i Tissuebrukets byggnad.

Reningsverket är placerat inomhus i en relativt ny byggnad med inbyggd säkerhet såsom 
dubbla pumpar, ventiler och t-kopplingar. Processavloppsvattnet från TM3 renas i Tissue-
brukets reningsanläggning och det finns krav på kommunikation mellan TM3 och Tissue-
bruket för att säkerställa att Tissuebruket kan ta hand om avloppsvattnet.

Flytande avfall i IBC-containrar bör förvaras på ett sådant sätt att risken för utsläpp till 
reningsverket minimeras. En tätting bör införskaffas till dagvattenbrunnen i anslutning till 
lossningsplatsen för PE-pulver. Den avfallscontainer som används till förvaring av fiberslam 
bör förses med tak för att undvika att regnvatten ansamlas i containern. 

9.2 Lossning och beredning av bindemedel

Riskanalyser är utförda över lossning och beredning av bindemedel samt transport inom 
anläggningsområdet.

Lagercisternerna för bindemedel är invallade och tillsyn sker enligt kontrollprogram. För att 
förhindra att cisterner lämnas öppna finns ett låssystem med bara en nyckel. Cisternen måste 
låsas och nyckeln tas ut innan nästa kan användas. Spillzon finns under snabbkopplingarna 
men tak saknas för att hålla regn och snö borta. Bredvid snabbkopplingarna för bindemedel 
finns ett uttag för släckvatten vid brand, som inte är markerat. 
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10. Riskutvärdering

En översiktlig bild över riskanalysernas resultat visas i tabell 9.1, 9.2 och 9.3. Tabellerna visar 
de bedömningar av sannolikhet och konsekvens som gjorts av personalen vid de tre 
bedömningsmötena. Sannolikhet och konsekvens har multiplicerats med varandra för att få 
fram den sammanlagda risken för orsaker till skadehändelserna. 

Tabell 9.1. Resultatet från grovanalyserna på Tissuebruket.

Tissuebruket - Skåpafors Bedömd 
sannolikhet

Bedömd 
konsekvens

Sammanlagd 
risk (S∙K)

Reningsverk
- haveri, överfyllnad, brand och sabotage 
- övrigt 

2
3

3
2

6
6

Förvaring av fiberslam
- översvämning
- snöröjning

3
4

1
1

3
4

Rejektvattenpump
- brand
- övrigt

2
3

2
2

4
6

Färgförråd
- brand
- övrigt

3
3

3
2

9
6

Färglossning
- kollision och halt underlag
- övrigt

3
2

2
2

6
4

Lossning av IBC-container
- haveri och brand
- övrigt

2
3

2
2

4
6

Kemikalieförråd
- haveri av IBC-container, cistern, rörledning
- haveri av mixer, stöld/sabotage
- brand

3
1
2

2
2
2

6
2
4

Eldningsolja
- haveri, brand och sabotage
- kollision med annat fordon, halt underlag

2
3

3
3

6
9

Brännoljetillsats
- haveri, brand och sabotage
- kollision med annat fordon, halt underlag

2
3

3
3

6
9

Pumpgrop – överlöp 
- haveri av pumpar/ventiler
- otillräcklig pumpkapacitet
- brand

4
4
1

1
1
1

4
4
1

Pumpgrop – bioreaktor 
- felaktig lutdosering 
- mätanordning för pH-värde felaktig
- haveri av pH-styrd ventil
- kemikalieutsläpp och brand                                               

4
4
4
1

1
1
1
1

4
4
4
1

Förvaring av dieselolja och lacknafta
- haveri av tankbil / slang 
- haveri av hyrcistern inklusive kopplingar
- bro över kanal havererar 
- överfyllnad av tank
- tankbilen kolliderar med annat fordon  
- halt underlag, översvämning
- brand, stöld eller sabotage

3
2
3
1
3
3
2

3
3
3
3
3
3
3

9
6
9
3
9
9
6

Lossning av fixer- och våtstyrkemedel
- halt underlag och kollision
- övrigt 

3
2

2
2

6
4
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Tabell 9.2. Resultatet från grovanalyserna på TM2.

TM2 – Dals Långed Bedömd 
sannolikhet

Bedömd 
konsekvens

Sammanlagd 
risk (S∙K)

Reningsverk
- haveri av buffertkar, doseringskar, 

sedimenteringskar, beredningskar, ventiler och IBC-
container

- haveri av pumpar
- överfyllnad av buffertbassäng, utsläpp via 

avloppsbrunn
- överfyllnad av doserings- och sedimenteringskar
- truck
- brand

2
4

4
1
3
2

1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

3
6

6
1,5
4,5
3

Lossning av bindemedel
- kollision med annat fordon
- övriga

2
2

2
2

4
4

Beredning av bindemedel
- haveri av IBC-container, mixer och utjämningstank
- haveri av pumpar och ventiler
- haveri av cisterner och bufferttank
- brand

2
4
2
2

2
2
2
2

4
8
4
4

Tabell 9.3. Resultatet från grovanalyserna på TM3.

TM3 - Skåpafors Bedömd 
sannolikhet

Bedömd 
konsekvens

Sammanlagd 
risk (S∙K)

Reningsverk 2 2 4
Lossning av bindemedel

- haveri, halt underlag, kollision och brand 
- överfyllnad

2
1

2
2

4
2

Beredning av bindemedel 2 1 2

11. Analys – riskanalyser 

Resultatet visar att riskanalyser bör genomföras med regelbundna intervall för att skapa risk-
medvetenhet hos personalen. Förordningen om egenkontroll innebär att verksamhetsutövare 
skall undersöka och bedöma risker i organisationen och att dessa skall dokumenteras. 
Personalen måste få rutin på att utföra riskanalyser och resurser måste tilldelas i form av tid 
och pengar. 

Den bedömning som har gjorts av riskkällorna är baserad på erfarenhet. Det saknas statistiskt 
underlag vilket medför att bedömningarna inte var objektiva. 

Riskvärderingsmatrisen i bilaga 1 har använts för att ta fram de risker som bör åtgärdas. Det 
finns inga risker som hamnar i området för oacceptabla risker men ett flertal faller inom 
ALARP-området. De flesta riskkällorna finns på Tissuebruket, vilket kan bero på att fler 
riskanalyser utfördes där än på TM2 och TM3. På TM2 återfinns haveri av pumpar och 
ventiler i beredningen av bindemedel i ALARP-området medan TM3:s riskkällor är 
acceptabla. Analysresultatet visas i tabell 11.1.
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Tabell 11.1. Orsaker till skadehändelser som bedömdes ligga inom ALARP-området i riskvärderingsmatrisen.

Anläggning Område Orsak till skadehändelsen

Tissuebruket Färgförråd Brand

Eldningsolja
Kollision med annat fordon
Halt underlag

Brännoljetillsats
Kollision med annat fordon
Halt underlag

Förvaring av
dieselolja och lacknafta

Haveri av tankbil eller slang
Bro över vattenkanal havererar
Tankbil kolliderar med annat fordon
Halt underlag
Översvämning

TM2 Beredning av bindemedel Haveri av pumpar och ventiler

12. Slutsats 

Företagets miljöaspektslista skall uppdateras då en del aspekter har förändrats och nya 
tillkommit. Nedan presenteras en övergripande sammanfattning med kommentarer av vilka
förändringar som bör genomföras av miljöaspektslistan:

 Avvikelser:

- Överlöp bör ges högre sannolikhet.

 Kemikalier:

- Färgämnen och produkter som under miljöutredningen framkommit som 
miljöpåverkande skall läggas till.

- Felaktiga produktnamn skall bytas ut till korrekt benämning och inaktuella 
produkter tas bort.

- Miljöfarliga kemikalier som används i liten mängd bör övervakas.

 Energi:

- Brännoljetillsatsen skall läggas till. 

 Avfall:

- Fiberslammet bör bedömas som en betydande miljöaspekt och dess 
användningsområden granskas för att minska den uppkomna mängden. 

 Påverkan på närområde:

- Vattenförbrukningen är en betydande miljöaspekt och påverkar 
energianvändningen.

- Spill bör rapporteras som avvikelse för att få kontroll på var det sker och hur ofta.

 Transporter

- Utsläpp av CO2 från transporter till och från anläggningen och personalens 
tjänsteresor bör läggas till. 
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Riskkällor har identifierats och förslag till åtgärder har tagits fram. De riskkällor som i första 
hand bör åtgärdas, förutom de som bedömts ligga inom ALARP-området, är följande:

Tissuebruket:

 Brännoljetillsatsen bör fasas ut eller säkerhetsåtgärder sättas in.

 Överlöp från pumpgropen måste åtgärdas.

 Återvinningsstationen, förvaringen av farligt avfall samt förvaringen av diesel och 
lacknafta är beläget på ett område som löper risk att översvämmas. Aktiviteterna bör 
flyttas till ett område där översvämningsrisken är minimal, förslagsvis på 
anläggningens framsida.

 Person med ansvar för färgförrådet bör utses.

 Rutiner för vissa lossningar bör läggas till eller förtydligas.

 Uppdatera driftsinstruktioner och upprätta ett flödesschema för reningsverket.

 Uppsamlingsprov på utgående vatten från reningsverk.

 Avvikelserapportering bör uppmuntras så att nya riskkällor upptäcks. Rapporterna 
bidrar även till att sannolikheten för riskkällor kan beräknas på ett tillförlitligare sätt. 

TM2

 Avloppsbrunnen vid buffertbassängen bör tas bort och dörr till lagerlokal stängas.

TM3

 Flytande avfall bör inte förvaras så att det vid läckage kan hamna i Tissuebrukets 
reningsverk.

13. Felkällor

All data som har samlats in har tolkats av examensarbetarna. Tolkningarna kan leda till fel-
aktiga resultat.  Motsatt gäller att de kontaktpersoner som använts kan ha feltolkat de frågor 
som ställts, och att svaren därför kan vara felaktiga. 

Examensarbetarna har inte tillräcklig kunskap och erfarenhet. Det gäller både företagets 
processer samt arbete med riskanalyser och miljöutredning. Risker och förbättrings-
möjligheter är svåra att upptäcka när kunskaperna om processen är otillräckliga.

Kontroll av företagets rutiner och dokument har inte gjorts i full utsträckning då tiden varit 
begränsad. Det har även tagit tid att sätta sig in och förstå sig på hur systemet för rutiner och 
dokument är upplagt. Det är svårt att bedöma om rutiner och beskrivningar är korrekta då 
examensarbetarna inte har tillräcklig erfarenhet och ej har kunnat studera hela verksamhets-
systemet.
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Intervjuerna har i stor utsträckning varit ostrukturerade och osystematiska, mycket beroende 
på att personalen inte alltid finns tillgänglig och det därför är viktigt att ta de tillfällen som ges 
för att samla in den information som krävs.

För att öka reliabiliteten och validiteten på miljöutredningen borde resultatet ha diskuterats
vid ett gruppmöte med ansvarig personal. Miljöutredningen har dock inte haft som syfte att 
vara en fullständig analys av företagets miljösituation, något som inte varit möjligt att utföra 
inom examensarbetets tidsram.

Viss data har inte funnits tillgänglig beroende på att uppgifterna inte tillhandahållits eller på 
att de inte varit möjliga att skaffa fram, men detta har inte påverkat examensarbetet i någon 
större utsträckning.

Riskanalysernas konsekvens och sannolikhet har bedömts av erfaren personal men eftersom 
de inte tidigare har arbetat med att göra riskbedömningar kan resultatet var något missvisande. 

Vissa brister som upptäcktes under examensarbetet har redan åtgärdats varför det resultat som 
redovisas i examensrapporten till viss del kan vara missvisande.

14. Diskussion

I efterhand kan konstateras att det hade varit bättre att börja med miljöutredningen, eftersom 
den information som erhölls vid granskningen av rutiner och dokument under miljö-
utredningsarbetet kunnat bilda en värdefull grund för arbetet med riskanalyserna.

14.1 Miljöutredning 

Ammenberg (2004) anser att en miljöutredning bör utföras av personal med kompetens från 
olika delar av verksamheten, gärna utökade med personer utanför verksamheten som kan 
bidra med miljökunskaper och ett öppet synsätt. I den miljöutredning som utförts har de 
anställda på Rexcell bidragit med kunskaper men det hade varit värdefullt med grupp-
diskussioner för att öka kunskapen i gruppen och för att säkerställa att kunskapen stannar i 
företaget.    

Miljöarbetet på Rexcell sköts bra men ledningen kan fokusera ytterligare på miljöfrågor. Så 
länge villkoren i gällande tillstånd efterlevs har inte miljöfrågan drivits till en högre 
dimension. Ekonomi styr ofta prioriteringsordningen på ett företag, men det är viktigt att inse 
att det kan finnas god ekonomi i att driva miljöfrågorna i verksamheten.

Avvikelsehanteringen bör datoriseras snarast för att säkerställa att avvikelserna blir åtgärdade
och att förbättringsarbetet blir tydligare. Personalen bör informeras och utbildas i vad som 
skall generera en avvikelserapport. Det är oerhört viktigt att alla tillbud och avvikelser 
rapporteras. Lika viktigt är det att ledningen tar tillvara på dem och för statistik över dem för
att kontrollera och åtgärda felen. Inlämning av avvikelserapporter bör stimuleras bland 
personalen. En avvikelserapport är en källa till förbättringar.

Rexcell använder TCF-massa när kunden kräver det men gör i övrigt inte ett medvetet val, 
trots att användandet av ECF-massa står med på företagets miljöaspektlista. I arbetet med 
ständiga förbättringar kan detta vara en punkt att fokusera på. 
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Företaget bör lägga ut så mycket material som möjligt på Intranätet. Lägg ut förrådslistor så
att personal som har hand om kemikalier vet hur mycket som går åt, vilka kemikalier som 
finns och vilka som används. Bara behöriga personer skall ha tillåtelse att ändra i listorna.

En osäkerhetsfaktor när det gäller kemikalierna är att den databas som funnits tillgänglig för
examensarbetarna på Intranätet, över kemikalier som används på företaget, inte har varit fullt 
uppdaterad. En korrekt lista tillhandahölls senare. Kemikalielistan som finns med i miljö-
rapporten under rubriken ”Förbrukade kemikalier under året” är svårtolkad. Leverantörer 
byter namn på produkter eller ändrar dess beteckning. Saldot på lagerhållningen av 
kemikalierna stämmer inte. Produkter som finns med på förrådslistan används inte längre eller 
är ivägskickade som avfall för destruktion.

Den kemikalielista som har sammanställts och redovisas i bilaga 7 kan inte garanteras vara 
helt korrekt. Kemikalier har bytts ut under de senaste åren och vid undersökningen 
konstaterades det att kemikalier som finns med på företagets miljöaspektslista inte längre 
innehåller ämnen som är klassade som miljöfarliga. I vissa fall handlar det om enbart namn-
byte men även nya säkerhetsdatablad har utfärdats för gamla kemikalier. Företaget har god 
koll på vilka kemikalier som finns när det gäller säkerhetsdatablad men det finns gamla 
beteckningar som fortfarande existerar i systemet. Dessa ställer till det när det gäller att uppge 
korrekta namn på produkterna. 

Sorteringen av avfall kan bli bättre men det krävs ökade personalresurser. Återvinning av 
papper bör göras, vilket saknas idag. Personalen behöver tydlig och bra information om 
avfallshantering. Intranät, anslag på strategiska platser, tydlig skyltning på återvinnings-
stationen kan vara ett alternativ. Utse några personer som specialutbildas inom området. 
Dessa personer kan i sin tur föra vidare kunskaperna.

Återvinningsstationen bör flyttas till en plats där containrarna är skyddade från nederbörd 
samtidigt som platsen är lättillgänglig vid hämtning av avfallet. Den nuvarande placeringen 
innebär risk för utsläpp till vatten- och markrecipienter. Platsen för farligt avfall utomhus bör 
ligga så att inga transporter sker via broar över vattenrecipient. Översvämningsrisken är stor 
vid den befintliga placeringen. Vidare bör sekundärskydd användas utöver invallning då 
betong inte är ett helt tätt material.

För att minska utsläppen av koldioxid från fossilt bränsle är en fastbränslepanna med god för-
bränning och hög verkningsgrad ett bra alternativ. Installationen av en fastbränslepanna kan 
också innebära ett minskat antal transporter till och från Rexcell eftersom avfallet från 
anläggningen skulle minska. Med ett reducerat antal transporter minskar utsläppen till miljön 
från förbränning av ändliga naturresurser.  

Tjänsteresor och transporter bör dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att på ett enkelt 
sätt studera miljöbelastningen från transporterna. Personalens resor till och från arbetet med-
för stor påverkan på närmiljön. Det skulle vara intressant att undersöka vad det finns för 
alternativ. Det finns inga villkor förenade med utsläpp från transporter men det finns ofta en 
ekonomisk vinst med att skära ner resursförbrukningen. Om transporterna av råmaterial och 
produkter kan ske med tåg i större utsträckning skulle utsläppen till luft och förbrukningen av 
ändliga naturresurser minska ytterligare.

I arbetet med att förbättra miljöaspekterna kan det vara bra att inte endast fokusera på de mest 
betydande. De miljöaspekter som inte är betydande kan vara lättare att åtgärda och det totala 
resultatet kan utgöra en betydande del i miljöarbetet.
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14.2 Riskanalyser

Riskanalyserna utfördes under de första veckorna av examensarbetet vilket innebar både för-
och nackdelar. Fördelen var att fantasi och nytänkande hos examensarbetarna inte 
begränsades. Nackdelen var svårigheten att få uttömliga svar på de frågor som ställdes. Allt 
eftersom tiden gick blev kontakten med personalen smidigare och det blev också lättare att 
samla in den information som krävdes. 

En bra utförd riskanalys kräver god kännedom om det aktuella området, och som ny på 
platsen gällde det också att välja rätt person att intervjua. Under insamlande av data noterades 
att många anställda hade stora kunskaper inom vissa områden men att denna kunskap ibland 
saknades hos andra som hade varit i behov av den. Det skulle därför vara bra för Rexcell att 
bilda tvärfunktionella grupper där viktiga punkter diskuteras. Exempel på områden som kan 
diskuteras är larmsystemens funktion och avloppens dragning. 

Arbetet med riskanalyserna försvårades av att de säkerhetsdatablad som examensarbetarna 
hade tillgång till inte var uppdaterade med avseende på namn och innehåll, och ibland inne-
höll andra felaktiga uppgifter. De missvisande uppgifterna ledde i några fall till felaktiga 
antaganden. I ett senare skede tillhandahölls en intern version av säkerhetsdatabladen, men 
även denna version innehöll i vissa fall felaktiga uppgifter och behövde uppdateras. 

Företaget bör hålla riskanalyserna levande genom att följa upp dem regelbundet. Gör risk-
analyser över områden som inte är med i denna rapport, exempelvis farligt avfall, 
kompressorer och förvaring av gas. Bedömningen av riskanalysernas sannolikhet och 
konsekvens bör uppdateras. Avvikelserapporterna är ett mycket bra underlag för detta. Upp-
muntra personalen att rapportera avvikelser! 

Svårigheten vid värderingsmöte för riskanalyserna var att skapa en gemensam förståelse för 
hur sannolikhet och konsekvens skulle bedömas. De personer som närvarade hade ibland 
olika uppfattning och erfarenheter av hur ofta skadehändelserna kunde inträffa. För att för-
bättra riskanalysmetoden så behövs statistikunderlag, vilket kan fås från avvikelse-
rapporteringen. Något som var mycket positivt vid värderingen var att riskanalyserna 
diskuterades mellan de olika deltagarna och på så vis fick examensarbetarna större inblick i 
hur verksamheten fungerade.

15. Förslag på fortsatt arbete

De genomförda riskanalyser har inte behandlat vad som sker vid brand utan endast brand-
risken. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att veta vilka utsläpp till yttre miljö som genereras 
vid en brand. Vid brand kan miljöfarliga gaser utvecklas och spridas över ett större område 
och släckvattnet kan innehålla ämnen som påverkar vattenrecipient. En undersökning av vilka 
gaser och ämnen som uppkommer vid brand ger möjligheter att undvika dessa utsläpp till 
omgivningen. 

Transporter är något som diskuteras mer och mer när det gäller miljöpåverkan. Transporter av 
råmaterial, produkter, avfall och övriga varor är nödvändiga för verksamheten. Ett system 
som tydliggör var utsläppskällorna är som störst bör sammanställas. I sammanställningen bör 
förutom godstransporter även tjänsteresor, resor med egen bil samt utnyttjande av poolbilar 
ingå. 
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En utredning om vad fiberslammet innehåller skulle innebära att slammet möjligen kan 
användas till något bättre än som täckningsmaterial för deponerat avfall. En möjlighet finns 
att använda slammet som bränsle vid en övergång från fossilt bränsle till biobränsle, vilket är 
något som företaget har diskuterat. En förbränning av fiberslammet skulle innebära både 
ekonomiska fördelar och miljövinster. 

Riskanalyserna som utförts i detta examensarbete bör underhållas genom att de regelbundet 
uppdateras så att nya riskkällor upptäcks och säkerhetsåtgärder sätts in. Genom att hålla risk-
analyserna levande så tränas personalen i att använda riskanalysmetoder vilket gör att mer och 
mer detaljerade riskanalyser kan genomföras.
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Mall för bedömning av konsekvenser för yttre miljö om skadehändelsen inträffar

1. Små Inga egentliga skador. Liten utbredning. Ingen sanering

2. Lindriga Övergående kortvariga skador. Liten utbredning. Ingen eller enkel 
sanering. 

3. Stora Långvariga skador. Liten till stor utbredning. Enkel sanering.

4. Mycket stora Permanenta skador. Liten utbredning. Oftast svår eller omöjlig 
sanering. 

5. Katastrofala Permanenta skador. Stor utbredning. Oftast svår eller omöjlig 
sanering.

Mall för bedömning av sannolikhet att orsaken till skadehändelsen inträffar

Frekvens

1. Liten sannolikhet > 1 gång per 100–1000 år

2. > 1 gång per 10–100 år

3. Sannolik > 1 gång per 1–10 år

4. > 1 gång per 1–12 månader

5. Mycket sannolik > 1 gång per månad

Riskvärderingsmatris 

Sannolikhet 1 2 3 4 5

> 1 gång per 
månad 5

> 1 gång per
1–12 månader 4

> 1 gång per 
1–10 år 3

> 1 gång per 
10–100 år 2

> 1 gång per 
100–1000 år 1

Skada på 
miljön

Ingen 
sanering, 
liten 
utbredning

Enkel 
sanering, 
liten 
utbredning

Enkel 
sanering, 
stor 
utbredning

Svår 
sanering, 
liten 
utbredning

Svår 
sanering, 
stor 
utbredning

Konsekvens
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TM3 (ej utsatt på kartan)

TM2

Tissuebruket
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Verksamhetspolicy:

Vision:

”Att vara krävande kunders måttstock och partner för deras behov av högpresterande 
Airlaid och Tissue, primärt i Europa.”

Kvalitetspolicy:

”Vi skall genom våra produkter och tjänster vid varje tillfälle motsvara våra kunders, såväl 
externa som interna, förväntningar och överenskomna specifikationer. Vår ambition är att 
våra produkter och tjänster dessutom skall ge våra kunder specifika konkurrensfördelar. 
Ständiga förbättringar når vi genom ett strukturerat arbete och uppföljning av utfall.”

Miljöpolicy:

”Förebyggande av förorening samt förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor utförs 
genom riskanalyser och förebyggande underhåll. Ständiga förbättringar av våra 
miljöprestanda uppnår vi genom resurseffektivisering och miljöåtgärder inom ramen för vad 
som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Det innebär noggrant 
val av råvaror, sparsamhet med resurser och energi samt minimering av avfall och utsläpp 
under produkternas hela livscykel.  Vi åstadkommer detta genom att göra resurs- och 
miljöfrågorna till en naturlig del av beslutsprocessen och säkerställer därmed en livskraftig 
verksamhet.” 

Energipolicy:

”Ett effektivt användande av energi skall genomsyra all verksamhet och vara en del av det 
dagliga arbetet. Förnyelsebara energikällor skall sökas där så är tekniskt och ekonomiskt 
rimligt. Energieffektivisering är ett naturligt arbetssätt och en kontinuerlig 
förbättringsprocess. Våra tillverkningsprocesser och produkter skall utvecklas så att de är så 
energieffektiva som möjligt inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. 
Energiaspekter beaktas vid val av entreprenörer och leverantörer av teknik.”

Transportpolicy:

”För godstransporterna till och från Rexcells anläggningar i Skåpafors och Dals Långed 
skall följande eftersträvas

 Optimal lastfyllnad i varje enhet/lastbärare. Diskuteras med både kunder och 
leverantörer.

 Höga lastbärare med stor volym skall användas, t ex megatrailers, HC-containers och 
specialvagnar.

 Järnvägstransporter skall eftersträvas. Om järnväg inte finns hela vägen bör växelflak 
användas så att huvuddelen av transportsträckan sker med järnväg.

 Roundtrips skall eftersträvas.”
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1

Ansvarsöversikt Yttre miljö
Övergripande ansvar

VD
Kvalitet och Miljö

Övergripande 
Systemansvar
Kvalitets- och 

ledningssystems-
ansvarig 

Yttre Miljö
Övergripande ansvar
Miljö- och säkerhets-

ansvarig

Tissue/Laminat
Produktionschef

Airlaid
Produktionschef

Tissue
Produktionsledare
Nyckelfunktioner

TM2
Produktionsledare
Nyckelfunktioner

TM3
Produktionsledare
Nyckelfunktioner

Yttre Miljö
ackr. lab.

Miljölaborant
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Utsläpp till vattenrecipient

Enligt beslut fattat 2004-06-30 i Miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, gäller följande villkor 
för utsläpp till vatten:

 Mängden SÄ i avloppsvattnet får inte överskrida 190 kg per dygn räknat som 
månadsmedelvärde som riktvärde respektive 160 kg/dygn beräknat som medelvärde 
för kalenderår som gränsvärde.

 Mängden CODCr får inte överstiga 650 kg/dygn som riktvärde beräknat som 
månadsmedelvärde respektive 550 kg/dygn beräknat som medelvärde för kalenderår 
som gränsvärde.

 Mängden Tot- P får inte överstiga 2,5 kg/dygn som riktvärde beräknat som 
månadsmedelvärde respektive 2,0 kg/dygn beräknat som medelvärde för kalenderår 
som gränsvärde.

 Mängden Tot-N får inte överstiga 140 kg/dygn som riktvärde beräknat som 
månadsmedelvärde respektive 120 kg/dygn beräknat som medelvärde för kalenderår 
som gränsvärde.

För AOX och BOD7 finns inga rikt- eller gränsvärden angivna i beslutet.

Utsläpp till luft

I koncessionsbeslutet anges vilka värden som gäller för utsläpp till luft med avseende på 
kväveoxider och stoft:

 Utsläppet av kväveoxider från ångpannorna får sammantaget uppgå till högst 120 
mg/MJ tillfört bränsle (årsmedelvärde).

 Stoftutsläppet från oljeeldade pannor får inte överstiga 1,0 g/kg olja (riktvärde).

Buller

Enligt koncessionsvillkoren i Koncessionsnämndens tillståndsbeslut 1997-01-15 är 
verksamhetens ljudnivåer begränsade till att understiga följande värden:

 Dagtid (07:00-18:00): 55 dB(A)
 Nattetid (22:00-07:00): 47 dB(A)
 Övrig tid: 50 dB(A)
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Uppgifter i denna bilaga finns endast tillgängliga för företaget.
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Uppgifter i denna bilaga finns endast tillgängliga för företaget.
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Uppgifter i denna bilaga finns endast tillgängliga för företaget.
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Reningsverk

Tissuebrukets reningsanläggningen är belägen i den södra utkanten av fabriksområdet. 
Anläggningen färdigställdes 1979 och kompletterades med en bioreaktor 1998. Reningen av 
processavloppsvattnet sker i tre steg: biorening, kemisk fällning och sedimentering. Vissa 
delar av anläggningen är belägna utomhus, dessa är bioreaktor, sedimenteringsbassäng, slam-
förtjockningsbassäng, slamsilo och avluftningsbrunn. I reningsverkbyggnaden finns skivfilter, 
skruvpress och rejektvattenpump. I byggnaden sker även beredning och tillsats av polymer 
samt tillsats av fällningskemikalie. Utöver den utrustning som används i reningsprocessen 
finns ett kontrollrum med tillgång till styrdator och kontrollpanel. 

Till reningsverket kommer processavloppsvatten från PM1, PM2 och TM3 via en pumpgrop 
samt från golvavlopp i Tissuebruket. Avloppsvattnet innehåller pappersfiber, termofiber, färg 
och processkemikalier. Före pumpgropen passerar avloppsvattnet ett rensgaller för att avskilja 
större ansamlingar av pappersfibrer. Skumpdämpare, näring till mikroorganismerna i bio-
reaktorn och pH-reglerare tillsätts vid behov i pumpgropen.  

Efter pumpgropen leds avloppsvattnet till bioreaktorn. Reaktorn är en öppen cistern och 
avloppsvattnet syresätts med hjälp av blåsmaskiner. I reaktorn finns mikroorganismer som 
reducerar kemiskt syreförbrukande ämnen (COD). För att inte mikroorganismerna skall slås 
ut av för högt pH, styrs processavloppsvattnet automatiskt förbi bioreaktorn vid dessa till-
fällen. För högt pH i avloppsvattnet skapas exempelvis när PM1 och PM2 rengörs. 

Efter bioreaktorn tillsätts de fällnings- och flockningskemikalier som krävs för en kemisk 
fällning av pappersfibrer i sedimenteringsbassängen. På bassängens botten finns ett skrapverk 
med kontinuerlig drift. En flytslamspump går momentant längs bassängens yta och tar upp de 
fibrer som ej sedimenterar. Efter sedimenteringsbassängen pumpas fiberslammet vidare till 
slamförtjockaren eller slamsilon. Förtjockaren används endast vid behov, exempelvis för att 
lagra slam vid problem i reningsanläggningen. Normalt sett går slammet direkt från 
sedimenteringsbassängen till slamsilon. Från sedimenteringsbassängens utloppsränna släpps
det renade avloppsvattnet till vattenrecipienten, Laxsjön, via en avluftningsbrunn. Fiber-
slammet pumpas från slamsilon vidare in i reningsverksbyggnaden. 

I reningsverksbyggnaden passerar fiberslammet först ett skivfilter och därefter en presskruv. 
Presskruven installerades i april 2006 och skall klara av en torrhalt i fiberslammet på upp till 
53 %, under 2006 låg torrhalten på 44,3 %. Vattnet från filtret och skruven återförs via en 
rejektvattenpump till sedimenteringsbassängen. Fiberslammet från skruvpressen går via en 
utförare till lagringsplatsen som består av tre väggar och ett golv av betong med tak över. 
Fiberslammet hämtas cirka två gånger i veckan av renhållningsföretaget Ragn-Sells. Bort-
forslingen görs i stålcontainrar och Ragn-Sells har en lastare stående på området för detta 
ändamål. Fiberslammet är inte klassat som farligt avfall och dess slutliga användningsområde 
är täckmaterial för deponi på Nolängens kommunala soptipp i Dals Långed.

Det utgående vattnet kontrolleras via en mätstation innan avluftningsbrunnen. Vatten-
laboratoriet på Tissuebruket är ackrediterat och ansvarar för analys av inkommande och 
utgående vatten till reningsverket med avseende på CODCr, SÄ, pH och konduktivitet. Utöver 
dessa analyser sker även mätningar av Tot-P, Tot-N, BOD7 och AOX-ämnen, vilket görs av 
externt ackrediterat laboratorium. 
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Ett larmsystem finns om någon del av reningsverket inte fungerar tillfredställande. Vid larm 
visas ett summalarm hos processoperatörerna på Tissuebruket. Personal skickas till renings-
verksbyggnaden där kontrollpanelen indikerar var problemet finns och åtgärder sker. 

Kemikalietillsatserna i reningsverket styrs via styrdatorn och beror av processavloppsvattnets 
flödesmängd. Vid behov ändras doseringen, vilket sker om exempelvis skumbildning ökar 
eller CODCr och SÄ överstiger den egna larmgränsen. Kemikalierna som tillsätts i renings-
verksbyggnaden är till för att flocka och fälla ut pappersfiber. En flockningspolymer i pulver-
form bereds med vatten i anslutning till skruvpressen. Polymeren är inte farlig för miljön men 
åtgärder skall göras om den oavsiktligt släpps ut till avlopp, vattendrag eller sjöar enligt 
säkerhetsdatabladet. Vid hanteringen skall dammbildning undvikas då den kan bilda en 
explosiv blandning med luft. Produkten brinner med svårighet och är inte brandfarlig. 

Den andra produkten (järnsulfat) som tillsätts i reningsverket är en fällningskemikalie och 
består av vattenlösliga rödbruna kristaller. Kemikalien är inte brännbar men kan reagera med 
starka baser och oxidationsmedel. Vid kontakt med metaller kan produkten bilda vätgas som 
tillsammans med luft bildar en explosiv blandning. Produkten skall inte släppas ut till avlopp 
eller omgivande miljö. Ytterligare en fällningskemikalie tillsätts innan processavloppsvattnet 
går in i sedimenteringsbassängen. Produkten ett brunt pulver som innehåller 88-92 % bentonit 
(lermaterial) och är inte brännbart. 

I reningsverksbyggnaden förvaras ytterligare en kemikalie (myrsyra) i en dunk. Produkten 
tillsätts inte regelbundet och kan påverka vattenrecipient genom pH-sänkning. Utsläpp till 
avlopp eller omgivande miljö skall undvikas. Vätskan är inte brandfarlig men kan vid upp-
hettning avge ångor som kan bilda en explosiv blandning med luft. Reningsanläggningen kan 
i sin helhet inte anses som brandfarlig då inga brandfarliga ämnen förvaras på området.

För att säkerställa reningsanläggningens drift finns reservdelar på lager, exempelvis skruv till 
skruvpress, pumpar och sidokorgar till sedimenteringsbassängen. När pappersbruket stänger 
ner tillverkningsprocessen sker planerat underhåll av reningsverket. Förebyggande underhåll 
sker regelbundet med fastlagt intervall och anges i underhållssystemet. Rännorna i 
sedimenteringsbassängen rengörs varannan månad. Varje morgon mäts slamnivån i 
sedimenteringsbassängen. Överstiger den 1,2 m måste bassängen tömmas med hjälp av slam-
sugning.  

Den ansvarige lagledaren ansvarar för den löpande driften av reningsverket. Det övergripande 
ansvaret har produktionschefen för Tissuebruket. En anställd finns stationerad på renings-
anläggning under förmiddagen och förbereder det som behövs under övriga dygnet.

Ett vaktbolag bevakar företagsområdet kvällar och nätter. Skyddsrond görs 4 gånger per år 
och faller under arbetsmiljölagen. Vid skyddsronden medverkar skyddsombud, produktions-
ledare och lagledare men även annan personal deltar. Om behov finns erbjuds personer med 
specialkunskap att följa med vid ronden. Under ronden gås specifika punkter igenom enligt en 
i förväg sammanställd lista. Efter ronden sammanställs resultatet och presenteras i en rapport. 

Styrkor

 Det finns reservdelar på lager.

 Om styrdatorn havererar eller om det blir strömavbrott stoppar allt flöde av 
kemikalier och processavloppsvatten genom att ventilerna stängs, vilket innebär att 
inget utsläpp till recipient sker. 



Resultat från riskanalyser – Tissuebruket Bilaga 10
sidan 3 av 14

 Arbete med att optimera polymerberedning och skruvpress pågår. 

Brister

 Avloppsflöden till reningsverket är inte till fullo dokumenterade. Genom att 
säkerställa avloppsflödena kan olämpliga utsläpp till reningsverket stoppas. 

 Larmsystemet är inte effektivt i dagsläget, det tar tid innan personal hinner lokalisera 
problemet och åtgärda det. Kontrollpanelen kommer dock att flyttas från 
reningsverksbyggnaden in till processoperatörerna på Tissuebruket inom en snar 
framtid.  

 Driftinstruktionerna för reningsverket är inaktuella.

Rekommendationer och kommentarer

 Processkemikalierna antas binda till pappersfiber och fiberslam. För att säkerställa att 
inga kemikalier hamnar i vattenrecipienten bör prov tas på utgående vatten. 

 Laxsjöns vattennivå har föranlett invallning av reningsverket år 2000. Även under 
2007 har vattennivån varit hög. Rutiner för vad som skall göras vid en eventuell 
översvämning bör upprättas. 

 Myrsyra finns uppsatt som reningsverkskemikalie men har inte enligt personal 
används de tre senaste åren. Dess användningsområde bör utredas.

 Upprätta ett flödesschema som beskriver de olika stegen i reningsprocessen samt 
kemikalietillsatserna.

 Mätningar av bassängernas sättningar sker inte regelbundet, vilket bör göras för att 
säkerställa bassängernas rörelse.

 Betongavgränsning mot Laxsjön bör sättas upp för att undvika att fiberslam plöjs ner i 
Laxsjön. Fiberslammet var under tiden för riskanalyserna spritt kring 
förvaringsplatsen. 

Färgförråd

Färgförrådet är beläget i den södra delen av fabriksbyggnaden. Lokalen har betonggolv och 
väggar av korrugerad plåt. Väggarnas nedersta del mot golvet består träplank. Ingång till 
förrådet sker via en höj- och sänkbar port och en nödutgång från lokalen finns via en dörr. 
Utanför ingångsporten finns en truckgång från vilken ytterligare portar leder ut eller vidare i 
byggnaden. Utanför förrådet lutar den asfalterade marken ner mot Laxsjön.

I färgförrådet finns produkter i både flytande och fast form. Lagringen sker på hyllor av stål i 
två eller tre nivåer, där nedersta hyllplanet utgörs av golvet. De flytande produkterna förvaras 
i IBC-containers eller i plastdunkar av olika storlekar och de i pulverform lagras i säck eller 
större förpackningar. Förutom produkter som används vid tillverkningen finns här prov-
kemikalier och testblandningar. 

Innanför ingångsporten finns en pumpstation för den flytande färgen. Färgen pumpas från 
IBC-containers i förrådet via ledningar in till pappersprocessen. Under ledningarna och bred-
vid pumpstationen finns en diskbänk med invallat avlopp. Förflyttning av IBC-container sker 
med hjälp av en el-truck, vars laddningsplats finns i lokalen. Laddningsplatsen är väl utmärkt 
med varningsskyltar. 



Resultat från riskanalyser – Tissuebruket Bilaga 10
sidan 4 av 14

Mängden produkter som förvaras i förrådet varierar under året. Tre gånger per vecka 
kontrolleras lagersaldot av förrådsansvarig, som ansvarar för att beställningar (avrop) görs vid 
behov. I förrådet förvaras kemikalier och färg som är miljöfarliga och utsläpp av dessa skall 
undvikas. Fyra av färgerna har säkerhetsdatablad uppfästa vid lagringsplatsen. På säkerhets-
databladen för pulverfärg finns en varning för dammexplosion, det vill säga att det finns risk 
för explosion om färg sprids i luft i en tillräcklig riklig mängd. Enlig Staffan Magnusson
(2007), kemist på Clariant, så är risken i stort sett obefintlig. Färgtillverkaren måste ta med 
dammexposionsrisken i säkerhetsdatabladen men enligt Magnusson så hade transport och 
hantering av pulverfärg varit reglerad om risken varit stor.

I lokalen finns två marklänsor och absorberingsmedlet Absol för att kunna åtgärda läckage i 
vätskeform. Det förvaras inga brandfarliga ämnen i färgförrådet och två tydligt markerade 
brandsläckare finns. Färgförrådet ingår i skyddsronden som sker 4 gånger per år.

Styrkor

 Färgförrådet är rymligt och luftigt. Inga produkter står utanför hyllorna, vilket 
underlättar vid användning av truck. 

 Lokalens enda avlopp (under diskbänken) är invallat. 

 Möjliga utsläpp från färgförrådet sker antagligen via ingångsporten då förrådet i 
övrigt kan betraktas som invallat.

Brister

 Det läcker röd färg vid pumpstationen. 

 Exakt vilka kemikalier som finns i färgförrådet har inte sammanställts.  

 Laddningsplatsen för el-trucken bör flyttas eller avskiljas från pulverfärg. Risken för 
dammexplosion är dock inte överhängande. Positivt är att laddningsplatsen är tydligt 
markerad med varningsskyltar och att brandsläckare finns. 

 De provkemikalier och blandningar som finns i förrådet är till stor del dåligt märkta 
med tillhörighet och datum. 

 Säkerhetsdatablad finns bara för fyra produkter varav två av bladen är nedspillda med 
färg. 

 Det finns en speciell truck för massabalar, en så kallad klämtruck. Denna truck har 
använts för att förflytta färgcontainers med resultatet att containrar tappats. 

 Hyllorna sitter inte fast i ställningen utan kan lossna vid påkörning.

 En tunna, placerad vid diskbänk, används för avfall men saknar märkning av vilket 
slags avfall som avses. 

Rekommendationer och kommentarer

 Ett gallerförsett uppsamlingsdike eller annan avgränsning bör installeras under den 
höj- och sänkbara ingångsporten för att säkerställa att inte flytande produkter kan 
sprida sig utanför förrådet vid större läckage. Större läckage kan ske vid 
pumpstationen eller om haveri av IBC-container sker. En invallning av pumpstationen 
med diskbänk är ett alternativ för att undvika utsläpp. 
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 Det bör finnas en person som ansvarar för färgförrådet och har kunskap om vilka 
kemikalier som finns lagrade. Den ansvarige bör även rutinmässigt avyttra kemikalier 
som inte längre är används på företaget. 

 För provkemikalier och övriga blandningar bör en klisteretikett tas fram. På etiketten 
skall nödvändiga uppgifter fyllas i, exempelvis tillhörighet, datum och innehåll. 

 Det bör finnas en stationär markerad plats för Absol så att påfyllning sker vid behov. 
Det bör finnas ett absorberingsmedel med större uppsugningsförmåga än Absol då 
medlet har begränsad uppsugningsförmåga vid större utsläpp. Markering av var 
marklänsorna finns bör göras för att de lättare skall kunna hittas vid behov. 

 Säkerhetsdatablad bör sättas upp för att underlätta snabb och säker hantering vid spill 
och läckage. Speciellt för de kemikalier som påverkar miljö eller människa bör det 
finnas lättåtkomliga säkerhetsdatablad.  

Färglossning 

Lossningsplatsen är belägen på områdets nordöstra del utanför det inhägnade fabriksområdet. 
Bredvid lossningsplatsen går en allmän väg som används av företaget vid trucktransporter och 
andra leveranser. Området är kuperat och sikten begränsad. Cirka 5 meter från lossnings-
platsen mot ingången till Tissuebruket, finns en dagvattenbrunn som leder till vatten-
recipienten Laxsjön. Området kring lossningsplatsen är asfalterat. Snabbkopplingen som 
används vid lossningen finns inuti ett låst skåp. I skåpet finns i dagsläget ytterligare två 
snabbkopplingar som enligt uppgift skall tas bort då de inte längre används. I övrig finns en 
spillhink, gummiduk och tätting för dagvattenbrunnen samt en akutväska i skåpet. Akut-
väskan innehåller marklänsor (superabsorbent), absorbenter och handskar. 

Vid lossningen trycks färgen med hjälp av tryckluft från tankbilen till en lagercistern i 
Tissuebrukets källare. På cisternen finns ett mekaniskt lod för nivåvisning och nivån är synlig 
i styrsystemet. Cisternens volym är 40 m3 och påfyllnaden sker underifrån vilket kräver ett 
högre tryck än vid påfyllning ovanifrån. Vid överfyllnad finns ett hål på ovansidan av 
cisternen där färgen rinner ut. Färgen hamnar därefter i ett uppsamlingsdike och pumpas där-
ifrån till reningsverket. Färgen anses fastna på den pappersfiber som finns i processavlopps-
vattnet. Cisternen har ett avluftningsrör som mynnar ut på byggnadens utsida strax intill 
vattenkanalen. Enligt uppgifter kan inget utsläpp av färg ske via avluftningsröret. Från 
lagringscisternen pumpas färgen till en dagtank i kemikalieförrådet. 

Endast en flytande färg levereras med tankbil. Antalet lossningar varierar beroende på tid på 
året. Normalt sett sker 1-2 lossningar per månad med undantag vid julproduktionen, då cirka 3
bilar per månad krävs. Tankbilarna som levererar färgen kontrolleras vart tredje år och har en 
standardutrustning för att klara av akutsituationer som läckage och brand (Frenzel, 2007).

Det finns inga miljörisker eller brandrisker medtagna i säkerhetsdatabladen för den flytande 
färgen. Den biologiska nedbrytbarheten är > 60 % och utsläpp elimineras genom att färgen 
adsorberas på avloppsbehandlat slam. 

Styrkor

 Tankbilen är utrustad med en inre ventil som stängs via en stålvajer vid bilens sida. 
Detta är praktiskt om haveri av kopplingar, slangar eller dylikt sker då utsläpp snabbt 
kan begränsas. 



Resultat från riskanalyser – Tissuebruket Bilaga 10
sidan 6 av 14

 Det krävs ett stort utsläpp för att färgen skall nå Laxsjön om tättingen över 
dagvattenbrunnen är ditsatt på ett funktionellt sätt.

 Snabbkopplingen som används mellan tankbil och påfyllnadsrör är en TW-koppling 
(tysk koppling) och den anses vara den säkraste kopplingen (Frenzel, 2007). 

 Snöröjning och halkbekämpning fungerar bra på anläggningsområdet och motverkar 
halkolyckor och kollisioner. 

Brister

 Den allmänna väg som finns vid lossningsplatsen innebär att andra fordon än 
tankbilen kan påverka utsläpp. Stor försiktighet måste iakttagas vid lossning. 

 Dagvattenbrunnen utanför port H är inte markerad. 

 Det finns ingen visning av cisternens nivå i lossningsskåpet. 

 Det finns ingen tydlig rutin för lossning av färg. 

Rekommendationer och kommentarer

 Dagvattenbrunnen bör markeras så att den är lätt att hitta även om den är täck av snö. 
Det bör även finnas utrustning för att kunna ta bort is, snö och grus kring brunnen för 
att tättingen skall sluta helt tätt. 

 En tätting bör förvaras lättåtkomlig (utanför det låsta skåpet) om en olycka sker i 
närområdet för att motverka utsläpp till recipient. Exempel på utsläppsrisk är vid 
förflyttning av IBC-containers med truck. 

 Installera ett överfyllnadslarm i lossningsskåpet för att säkerställa att inte färg 
behöver pumpas till reningsverk i onödan. 

 Lägg till färglossning i ”Rutin för lossning av bränsle och kemikalier”.  Rutinen bör 
likna den som finns för övriga lossningarna. 

Lossning av IBC-containers

Lossning av IBC-containers görs på olika platser inom fabriksområdet, oftast utanför 
kemikalie- och färgförråden. Samma transport kan leverera kemikalier till båda förråden. 
Marken vid dessa lossningsplatser är hårdgjord genom asfaltsbeläggning. Vid färgförrådet 
sluttar marken ner mot Laxsjön och vid kemikalieförrådet lutar marken in mot dagvatten-
brunnarna utanför ingången till förrådet. Vägen som används vid transporterna är avgränsad 
mot Laxsjön av stålräcken. En dieseldriven gaffeltruck kör containrarna från lossningsplatsen 
till respektive lagerplats. Lossning sker endast dagtid av erfaren personal och trafiksituationen 
är lugn. Den truck som används vid lossningen har ställbara gafflar som gör att containrar inte 
kan glida i sidled. Företagets truckar hyrs av ett företag i Kalmar, som står för underhåll och 
service. Vägunderlaget på fabriksområdet är oftast bra, bristerna åtgärdas inom rimlig tid 
enlig uppgift. Skyddsronden som utförs fyra gånger per år ser över brister i underlaget. 

Det finns olika typer av IBC-containers, normalt är volymen cirka 1 m3. Containrarna är av 
plast med ett skydd av stål, skyddet kan vara mer eller mindre täckande. I nederdelen av 
containern finns en avtappningskran och på ovansidan ett lock som öppnas med special-
verktyg. För vissa av containrarna finns ett retursystem medan andra rengörs och säljs vidare 
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eller kasseras. Containrarna är tåliga och har en märkning som talar om när de inte bör 
användas längre. 

Styrkor

 Lossningen sköts av erfarna truckförare och lossningssituationen är lugn.

 Snöröjning och halkbekämpning fungerar bra på anläggningsområdet. 

 IBC-containrar är tåliga och robusta.  

Brister

 IBC-containrarna transporteras över hela anläggningsområdet vilket ökar risken för 
utsläpp till recipient vid transport nära vatten och över broar. 

 Containrarna tål inte att bli påkörda av en gaffeltruck om inte stålskyddet är 
tillräckligt täckande. 

 Otydliga lossningsrutiner för IBC-containrar.

Rekommendationer och kommentarer

 Åtgärda ojämnt underlag så snabbt som möjligt för att minimera risken att truck välter 
eller tappar container. 

 Förbättra rutinen för lossning av IBC-behållare så att det säkerställs att lossningarna 
sker kontrollerat. Rekommendera truckförarna att köra lämpliga vägar till förråden. 
Lossning bör ske på bestämda platser och transport bör inte ske över broar. Om 
lossning sker i närheten av dagvattenbrunnar bör tätting användas. 

 Kontrollera vilken skyddsutrustning som finns i lokalerna kring lossningsplatserna
och informera personalen. Akutväskor med absorberingsmedel och marklänsor kan 
placeras ut på strategiska platser. 

 På höger sida om gasoltanken nedanför utskottsförrådet intill Laxsjön finns en 
asfalterad yta som används av brandkåren vid behov. Det saknas ett hinder mot 
Laxsjön för att stoppa fordon från att eventuellt köra över kanten. Om ett fordon kör 
över kanten så är risken stor att gasolledningen brister med gasolutsläpp som följd. 

Kemikalieförråd

I kemikalieförrådet förvaras kemikalier i cisterner eller IBC-containers. Förrådet ligger på 
fabrikens baksida i källarplan. Marken utanför bildar en höjdrygg som utgör en naturlig 
invallning mot vattenkanalen. Två dagvattenbrunnar utanför ingångsporten leder direkt till 
vattenrecipient vilket omintetgör den invallande effekten. Porten in till kemikalieförrådet 
saknar tröskel för att möjliggöra leverans av IBC-container med truck. 

I lokalen finns två invallade områden, på varsin sida av ingångsporten. I den ena invallningen 
med pumpgrop förvaras fixermedel i två cisterner à 17,7 m3, en dagtank för färg och en 
mixertank för beredning av fixermedel. I den andra invallningen finns en mindre cistern för 
fixermedel och tankar med rengörings- och slembekämpningsmedel. Rörledningen till den 
mindre cistern med fixermedel är både utomhus och inomhus märkt ”Natronlut”. 

Mellan de båda invallade områdena finns en bred gång som leder till lokalens inre vägg. En 
bred öppning i väggen leder till pumpgropen och vidare till övriga fabrikslokaler. Golvet i 
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förrådet är av betong och sluttar svagt från det angränsande rum där pumpgropen finns. På 
golvet i kemikalieförrådet finns tre golvbrunnar som leder till reningsverket. IBC-containers 
innehållande kemikalier förvaras på båda sidor i den inre delen av lokalen. Utrymmet är 
begränsat och containrarna står tätt. Ett stålräcke skiljer containrarna från den inre väggen 
vilket möjliggör passage till el-central. Natronlut, som doseras direkt i pumpgropen via en 
slang, står innanför räcket mitt emot pumpgropen. Slangen leds uppåt och i en båge över 
gången. Absol finns tillgängligt i händelse av spill eller läckage. Säkerhetsdatablad för de 
kemikalier som förvaras i lokalen finns uppsatta på den inre väggen. I kemikalieförrådet ren-
görs tömda IBC-containrar med färskvatten innan de återanvänds eller återvinns. Kemikalie-
rester och vatten går via golvbrunnen till reningsverket.

I ett angränsande förråd förvaras våtstyrkemedel i tre cisterner à 12 m3. På cisternerna sitter 
säkerhetsdatablad och skyltar med utgånget produktnamn. Golvet är av betong och sluttar 
svagt från mitten till en pumpgrop i vardera änden. Den innersta gropen är mycket grund.
Underliggande berg är synligt och utgör delar av vägg och golv. Vatten tränger upp från 
sprickor i berget och leder till hög vattennivå i gropen när grundvattennivån stiger. Vid tid-
punkten för riskanalysen var grundvattennivån mycket hög på grund av att Laxsjöns höga 
vattenstånd.

Förrådsansvarig kontrollerar kemikaliemängderna och har allmän översyn av kemikalie-
förrådet tre gånger per vecka samt gör beställning (avrop) när något behöver köpas in. 
Skyddsronden passerar förrådet fyra gånger per år. 

Styrkor

 Cisternerna är invallade.

 Golvet i kemikalieförrådet sluttar svagt från pumpgropen vilket hindrar kemikalier att 
nå pumpgropen.

 Skyddsrond genomförs fyra gånger per år. 

 Säkerhetsdatablad för de kemikalier som förvaras i lokalen finns tillgängliga.

 Översyn tre gånger per vecka.

Brister

 Kemikalier i IBC-containers står utan invallning och påkörningsskydd. I händelse av 
tillbud kan syror och baser komma i kontakt med varandra.

 IBC-containers som förvaras i kemikalieförrådet saknar tydlig märkning av innehåll. 

 I invallningen, där cisterner med fixermedel står, är ett hål uppbrutet i ytterväggen för 
genomföring av slang. Hålet är inte tätat vilket kan medföra läckage till omgivande 
mark och vidare till dagvattenbrunn.

 Tomma IBC-containers rengörs i kemikalieförrådet.  

 Rörledningen till den mindre cisternen för fixermedel är felaktigt märkt inomhus och 
utomhus.

 En skylt innanför porten ger felaktiga instruktioner om användandet av tätting och bör 
plockas ner.
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Rekommendationer och kommentarer

 Undvik rengöring av IBC-container i kemikalieförrådet. Enligt uppgift skall de 
lämnas dropptorra vilket kan göras på annat sätt än att låta färskvatten skölja rent 
dem. Det är oklart hur stor mängd kemikalierester som finns kvar i containrarna vid 
rengöringen men det som finns sköljs direkt till reningsverket med nuvarande metod.
Kemikalier skall inte släppas ut till reningsverket i onödan även om det gäller små 
mängder.

 Markera dagvattenbrunnarna så att de är lätta att hitta vid vinterväglag.

 Placera tättingarna väl synliga utomhus, till exempel upphängda på väggen i 
anslutning till snabbkopplingen.

 Täck över golvbrunnarna i förrådet för att undvika okontrollerat utsläpp av kemikalier 
till reningsverk/vattenrecipient om läckage uppstår. 

 Valla in IBC-containers med skyddsanordning som medger överkörning med truck. 
För att bättre utnyttja utrymmet kan förvaringen ske i flera nivåer.

 Ett gallerförsett uppsamlingsdike, som leder till invallningens pumpgrop, bör placeras 
i portöppningen för att undvika att kemikalier når vattenrecipient via 
dagvattenbrunnarna i händelse av utsläpp. 

Eldningsolja och brännoljetillsats

Eldningsolja används för produktion av ånga som används i processen samt för uppvärmning 
av Tissuebrukets lokaler. Oljan förvaras i en cistern som rymmer 300 m3. Cisternen är 
belägen utanför fabriksområdet på en kulle med berggrund och oljan transporteras via en luft-
buren ledning till fabriken. Ouppvärmd olja har en tjärliknande konsistens vilket gör det nöd-
vändigt att förvärma oljan med hjälp av kondenserad ånga från fabriken för att möjliggöra 
transport. Bredvid kondensat- och oljeledningarna går ledningar för el samt processavlopps-
vattnet från TM3.

Cisternen, som är stående cylindrisk, står på betongfundament i en invallning av jord/lera. 
Nivåmätare finns. Transportvägen upp till lossningsplatsen består av asfalt, men vändzonen är 
endast delvis asfalterad. Det finns inget avgränsande räcke runt invallningen. Snabb-
kopplingen för påfyllning är placerad vid kanten på invallningen några meter från cisternen 
och oljan leds till cisternen i en ovanjordisk ledning. Vid sidan av invallningen finns ett låst 
pumphus. På platsen finns också en el-central som försörjer TM3 med elektricitet. Enligt 
säkerhetsdatabladet kan förbränning av oljan ge upphov till bland annat koldioxid, koloxid, 
vätesulfid, aldehyder och ketoner. Oljan kan orsaka cancer, är skadlig för vattenlevande 
organismer och orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. 

Brännoljetillsatsen används för att förbränningen av eldningsolja skall bli effektivare. Till-
satsen förvaras i en doseringtank som står uppallad på betongblock i anslutning till olje-
cisternens men utanför invallning. Underlaget är av grus och delvis gräs. Tanken rymmer 1,5 
m3. Tillsatsen leds direkt från doseringstanken genom en smal rörledning till oljecisternen.
Skyddsräcke runt doseringstanken saknas. 

Brännoljetillsatsen levereras i IBC-container till H-förrådet och transporteras med truck till 
doseringstanken. Vid påfyllning av tanken lyfts containern upp av en truck och tillsatsen 
tappas genom manluckan med hjälp av en slang. Tankens överfyllnadsskydd är urkopplat på 
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grund av att cisternen handfylls. Nivån i tanken beräknas manuellt men kontroll görs också 
med mätsticka. 

Särskild utrustning för spill eller tillbud saknas. Enligt säkerhetsdatabladet är tillsatsen hälso-
skadlig och misstänks kunna ge cancer. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 
vilket ökar risken för tillbud vid omlastning. Tillsatsen är olöslig i vatten samt giftig för 
vattenlevande organismer. Det är strängt förbjudet att släppa ut produkten till avlopp, vatten 
eller mark. Tillsatsen innehåller bifenyl och naftalen som finns med i PRIO-guiden. Bifenyl 
och Naftalen är miljöfarliga ämnen som orsakar skadliga långtidseffekter i miljön.

Styrkor

 Oljecisternen är gjord av stål och besiktigas vart sjätte år. Dokument som rör 
besiktningen finns hos anläggnings- och verkstadsansvariga. Senaste besiktningen var 
2004-12-03.

 Oljecisternen skyddas med utvändig målning.

 Både oljecistern och doseringstank står en bit ifrån produktionslokalerna. Vid brand i 
fabriken är de inte i omedelbar fara. 

 Rutin for lossning av bränsle finns på Intranätet. 

 Varje månad utfärdas arbetsorder om tillsyn enligt företagets kontrollprogram.

 Bevakningsbolag kontrollerar området kvällar och nätter. 

Brister

 Både oljecistern och doseringstank saknar skylt med uppgift om innehåll. 

 Det finns inget skydd över snabbkopplingen för lossning av eldningsolja.

 Spillzon saknas under rörledningarna för eldningsolja från påfyllningsplatsen till 
cisternen.

 Spillhinken vid snabbkopplingen för eldningsoljan är rostig och regnvatten/smält snö 
från locket förorenas och rinner ner på marken. 

 Lossningen av eldningsolja utförs av transportör utan att förrådspersonal är 
närvarande. 

 Doseringstanken saknar tak, invallning och skyddsräcken. 

 Speciell rutin för hantering och påfyllnad av brännoljetillsats saknas.

 Utrustning för att ta hand om spill är inte omedelbart åtkomligt.

 Luftledningen saknar sekundärskydd. 

Kommentarer och rekommendationer

 Installera larm på platsen i händelse av tillbud under lossning som kräver omedelbar 
åtgärd och utöka tillsynen med TV-övervakning.

 Akutväska, innehållande material för att ta hand om spill, bör finnas lättillgänglig.

 Sätt upp ett påkörningsskydd framför cisternerna.

 Bygg ett sekundärskydd under den luftburna oljeledningen.
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 Sätt väderskydd över snabbkopplingen för eldningsoljan samt en spillzon under 
kopplingen.

 Marken är fläckvis svart runt lossningen och i invallningen, vilket tydligt visar att 
spill sker. Större noggrannhet bör iakttagas vid lossningen av eldningsolja. 

 Försök fasa ut användningen av brännoljetillsats. 

 Placera doseringstanken i invallning under tak.

 Upprätta rutin för påfyllning av brännoljetillsats och se till att all berörd personal har 
tillräckliga kunskaper vid lossning av brännoljetillsats. Produkten misstänks vara 
cancerframkallande. Utsläpp till mark, vatten och luft är strängt förbjudet.

Pumpgrop

Pumpgropen är en samlingspunkt för allt processavloppsvatten från PM1, PM2och TM3. Från 
pumpgropen transporteras avloppsvattnet vidare till reningsverket med bioreaktorn som första 
anhalt. I pumpgropen doseras vid behov skumdämpare, näringsämne för mikroorganismerna i 
biotanken samt lut som tillsätts för att reglera avloppsvattnets pH-värde före inträdet i bio-
reaktorn. pH-värdet mäts kontinuerligt och bör ligga på pH 6,5 för att mikroorganismerna i 
bioreaktorn skall må bra. En ventil, som är kopplad till pH-mätaren, öppnas om värdet är 
skadligt för mikroorganismerna. Processavloppsvattnet släpps då förbi bioreaktorn och leds 
direkt till sedimenteringsbassängen. Ett rensgaller sitter monterad i pumpgropen för att så 
mycket restfiber som möjligt skall tas bort från avloppsvattnet innan reningsverket. Polymerer 
som tillsätts i processen hamnar ibland i pumpgropen där de lägger sig på ytan. För att suga 
upp polymererna används torvströ. 

I pumpgropen finns två fast installerade pumpar och en dränkpump. Pump 1 arbetar på låga 
varv tills vattennivån når en viss höjd, då ökar varvtalet. Stiger nivån ytterligare trots högre 
varvtal träder pump 2 in. Om nivån ändå fortsätter att stiga startar dränkpumpen. Om alla tre 
arbetar för fullt och nivån ändå stiger så öppnas en by-pass-ventil och vattnet leds direkt till 
sedimenteringstanken. Vid mycket höga flöden fylls pumpgropen snabbt och om pumparna 
inte hinner pumpa processvattnet vidare till bioreaktorn rinner överskottsvattnet orenat ut i 
recipienten via ett bräddavlopp. Bräddningen kallas för överlöp. 

Vid överlöp går automatiskt ett larm till laboratoriet för produktkontroll samt till maskin-
rummets styrdator. När ett överlöp inträffat skall en avvikelserapport skrivas där orsaken till 
överlöpet om möjligt anges. Vid överlöp av sådan storlek att koncessionsvillkoren inte kan 
hållas skall tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktas på telefon följt av en skriftlig anmälan. 
Var tredje månad rapporteras alla överlöp till tillsynsmyndigheten. En automatisk provtagare 
tar prov på överlöpsvattnet. Provet analyseras på företagets vattenlaboratorium dagen efter 
överlöpet. Detta görs för att kontrollera att företaget inte överskrider utsläppsrättigheterna.

Styrkor

 Rutin finns för dosering av fixermedel, rengöring och färgbyte. 

 Bufferttank under PM2 avlastar i viss mån pumpgropen. 

 Skyddsrond 4 ggr per år.

 Regelbunden tillsyn och underhåll.
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 Angivet pH-värde från pumpgropens mätanordning kontrolleras mot pH-värde vid 
mätning på vattenlabb i samband med analys av ingående vatten till reningsverk.

 Processavloppsvattnet släpps till sedimenteringstanken vid felaktigt pH (pH-styrda 
ventiler). 

 Golvet i kemikalieförrådet sluttar svagt från pumpgropen vilket hindrar kemikalier 
från förrådet att nå pumpgropen.

Brister

 De fast installerade pumparnas kapacitet är otillräcklig även i kombination med 
dränkpumpen när vattennivån i gropen stiger hastigt.

 Larmet för överlöp fungerar inte tillfredställande. Vissa överlöp missas på grund av 
att överlöpet endast larmar under tiden det pågår. Finns ingen personal i laboratoriet 
för produktkontroll så missas överlöpet och ingen avvikelserapport skrivs.

Kommentarer och rekommendationer

 Antalet överlöp måste begränsas genom att företaget aktivt arbetar med att lösa 
problemen. 

 Installera en tredje permanent pump med hög kapacitet i pumpgropen.

 Koppla överlöpet till en katastroftank.

 Kontrollera att rutiner för färgbyte och rengöring följs. De flesta överlöp uppstår 
tillföljd av vattenbyte i pappersmaskinerna.

Förvaring av dieselolja och lacknafta

På baksidan av Tissuebruket förvaras dieselolja (miljöklass 1) samt lacknafta i cisterner som 
förvars under tak i en invallning av betong. Lossningsslangarna har upphängningsanordning 
och är låsta med hänglås för att förhindra stöld. Rexcell hyr cisternerna av AB Gårdscisterner, 
som också ansvarar för besiktning med tolv års intervall.

Området där produkterna förvaras bildar en halvö och skiljs från fabriksområdet av en smal 
vattenkanal. Tankbilen som levererar dieselolja kör oftast genom fabriksområdet, bredvid 
kanalen och över en träbro med träräcke till förvaringsplatsen. Ytterligare en bro finns över 
vattenkanalen. Båda broar är förhållandevis smala. En alternativ väg är över en betongbro 
med stålräcken och vidare in på fabriksområdet. Bron går över en ravin där färskvattnet leds 
via en trumma in i fabriken. 

Dieseloljan används som bränsle till truckar och högtryckstvättar och cisternen fylls på regel-
bundet. När truckarna skall tankas körs de från fabriksområdet via en av de två träbroarna till 
förvaringsplatsen för diesel. Området är låglänt och översvämmades vintern 2000/2001 samt 
vintern 2006/2007. Enligt säkerhetsdatabladen klassas inte dieseloljan som brandfarlig. Pro-
dukten är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljö. På 
vattenytor bildas oljefilm som stör syretransporten mellan luft och vatten. Lacknaftan är en 
utgående produkt som används för rengöring av verktyg, penslar etcetera. När cisternen tömts 
kommer ingen påfyllning att ske och cisternens avyttras. 

Vid tiden för riskanalyserna var området översvämmat. När vattennivån sjunkit undan stod 
vatten kvar i invallningen. Detta vatten frös senare till is. 
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Styrkor

 Cisternerna förvaras åtskilda från produktionsområdet vilket är en fördel i händelse av 
brand.

 Cisternerna står under tak och är invallade. 

 Området är inhägnat och patrulleras av bevakningsbolag. 

 Rutiner för lossning av diesel finns.

Brister

 Cisternerna saknar tydlig skyltning med uppgift om innehåll.

 Alla transporter måste ske över vatten, både vid lossning och vid övrig hantering av 
produkten. 

 Vid översvämning kan cisternerna skadas eller föras iväg med vattenmassorna och 
produkterna spridas över stora vattenområden.

 Produkterna kan lätt nå vatten om läckage uppstår.

Kommentarer och rekommendationer

 Flytta tankarna till anläggningen framsida. 

 Ersätt Absol med frostbeständigt absorptionsmaterial.

 Ersätt dieseldrivna truckar med eldrivna för att minska utsläpp till luft.

Lossning av fixer- och våtstyrkemedel

Lossning av fixer- och våtstyrkemedel sker på baksidan av fabriksanläggningen, som vetter 
mot vattenkanalen. Marken vid lossningsplatsen är hårdgjord med asfalt och sluttar in mot 
byggnaden. På den lägsta punkten, vid ingångsporten till kemikalieförrådet, finns två 
dagvattenbrunnar som leder till recipient. Skyltar på väggen utanför talar om att förråds-
personal skall varskos före lossning och att tätting skall användas vid lossning. Tättingarna 
sitter på väggen direkt innanför porten till kemikalieförrådet. Snabbkopplingarna för lossning 
av båda produkterna är placerade på kemikalieförrådets yttervägg med någon meter emellan. 
Fixermedlet kan lossas på två ställen, det finns snabbkopplingar både på höger och vänster 
sida om porten in till lokalen.

Vid lossningen trycks produkterna in till förvaringscisternerna. Till höger innanför porten till 
kemikalieförrådet finns tre större cisterner som i första hand fylls med fixermedel. När dessa 
tankar är fulla fylls resterande fixermedel i en mindre cistern som står till vänster innanför 
porten. Från denna tank tas fixermedel till färger som måste förfixeras. Fixermedlet pumpas 
senare över till någon av de andra tankarna. Våtstyrkemedlet trycks till cisterner i ett till 
kemikalieförrådet angränsande förråd. 

De större cisternerna har en gemensam snabbkoppling (gäller både våtstyrke- och fixermedel) 
kopplad till ett rörsystem som leder varje cistern. Rörledningen fram till respektive cistern 
öppnas och stängs med en ventil. Detta sker manuellt när en cistern är full och produkten skall 
fyllas på i nästa cistern. Om en cistern skulle överfyllas rinner produkten ut genom ett hål på 
ovansidan av cisternen och hamnar i invallningen.



Resultat från riskanalyser – Tissuebruket Bilaga 10
sidan 14 av 14

Vid lossning av fixer- och våtstyrkemedel skall en särskild rutin följas. Rutinen finns på 
intranätet samt i pärm ”Specialinstr. Förråd”. 

Styrkor

 Det finns tättingar till båda dagvattenbrunnarna.

 Rutin för lossning finns.

 Tillsyn av utrustningen samt skyddsrond genomförs regelbundet.

 Bevakningsbolag minskar risken för sabotage.

Brister

 Felaktig skyltning vid snabbkopplingarna kan leda till lossning av fel produkt.

 Tak saknas över snabbkopplingarna.

 Spillzon saknas under snabbkopplingarna.

Kommentarer och rekommendationer

 Åtgärda felaktig skyltning vid snabbkopplingar och rörledningar. Vid 
lossningsplatsen skall det korrekta produktnamnet för att säkerställa att produkten 
hamnar i rätt cistern (Frenzel, 2007). 

 Markera dagvattenbrunnarnas läge på väggen för att underlätta när området är 
snötäckt.

 Håll rent från snö och is runt dagvattenbrunnarna vid lossningarna för att underlätta 
påsättning av tätting. Placera sopborste och skyffel väl synliga och lättillgängliga.

 Placera tättingarna väl synliga utomhus.

 Kontrollera dagvattenbrunnarna regelbundet så att de inte tätar igen.

 Sätt tak över snabbkopplingarna vilket minskar risken att snö och is medverkar till 
spill.

 De hinkar som idag används som spillzon bör ersättas av en fast spillzon som mynnar 
ut i invallningen inuti kemikalieförrådet.
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Reningsverket
Skadehändelse Utsläpp av processavloppsvatten och/eller kemikalier 
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)
 sedimenteringsbassäng
 slamsilo
 slamförtjockare 
 bioreaktor 

2. Haveri av (sannolikhet 3)
 skivfilter och skruv 
 ventiler 
 pumpar 
 rörledningar 
 IBC-container och beredningskärl 

3. Överfyllnad av (sannolikhet 2)
 sedimenteringsbassäng, slamsilo och slamförtjockare 
 bioreaktor

4. Styrdator (sannolikhet 3)
 fel i mjukvara eller vid programmering av mjukvara 
 haveri 

5. Brand i reningsverksbyggnad (sannolikhet 2)
6. Översvämning av Laxsjön (sannolikhet 3)
7. Sabotage av obehörig (sannolikhet 2)

Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan på vatten och mark
2. Påverkan på vatten och mark
3. Allvarlig påverkan på vatten och mark
4. Allvarlig påverkan på vatten och mark
5. Allvarlig påverkan på vatten och luft
6. Allvarlig påverkan på vatten, vid allvarlig översvämning blir reningsverket 

obrukbart.
7. Allvarlig påverkan på vatten och mark

Befintligt skydd Skyddsåtgärder:
 larm via styrdator och kontrollpanel i reningsverksbyggnaden
 reservpumpar
 absorberingsmedel 
 skyddsrond 4 gånger per år
 förebyggande och planerat underhåll
 ventiler stänger vid elavbrott samt när styrsystemet inte fungerar
 brandsläckare
 rörledningar utomhus ligger i grusbädd, vid läckage följer processvattnet 

ledningen
 inhägnat område
 bevakningsföretag på kvällar och nätter

Konsekvens För punkt nr 1 i Orsaker till skadehändelsen ovan är konsekvensen 3 och för övriga 
punkter 2

Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer 

 Prov på utgående vatten
 Kartlägg avloppsflöden 
 Uppdatera driftsrutiner
 Kontrollera utgående vatten 
 Rutin för översvämning
 Ta reda på var och när myrsyra skall användas
 Upprätta ett flödesschema över de olika stegen i reningsprocessen 
 Mät bassängernas sättningar regelbundet
 Kontroll av pH-värde på utgående vatten
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Förvaring av fiberslam
Skadehändelse Utsläpp av fiberslam till Laxsjön
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Översvämning av Laxsjön (sannolikhet 3)
2. Snöröjning (sannolikhet 4)

Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan av vatten
2. Påverkan av vatten 

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 hårdgjord mark
 fiberslammet förvaras under tak

Konsekvens 1
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Betongavgränsning mot Laxsjön för att undvika att snö innehållande fiberslam 
plöjs ner

 Ta bort fiberslam som är spritt över området kring slamförvaringen

Anläggning: Tissuebruket
Område: Rejektvattenpump
Skadehändelse Utsläpp av processavloppsvatten via överlöp i reningsverket
Möjliga orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 3)
 pump
 ventil

2. Styrdator (sannolikhet 3)
 fel i mjukvara/programmering
 haveri
 elavbrott

3. Brand (sannolikhet 2)
Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan av vatten och mark

2. Allvarlig påverkan av vatten och mark
3.    Allvarlig påverkan på vatten, mark och luft

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 reservdelar finns tillgängliga
 larm på pumpar och vid hög nivå i pumpgropen
 ny programvara

Konsekvens 2
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Utsläpp kan bidra till att tillståndet för utsläpp överstigs
 Åtgärder har gjorts för att komma till rätta med problemet
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Färgförråd
Skadehändelse Utsläpp av färg och kemikalier
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 3)
 IBC-container
 rörledningar
 pumpar
 lagerhyllor

2. Truck (sannolikhet 3)
 tappar IBC-container eller pall
 kör in i lagerhylla eller behållare/säck/tunna
 punkterar IBC-container med gafflarna

3. Brand (sannolikhet 3)
 eltruck
 byggnad 

4.   Sabotage av obehörig (sannolikhet 3)
Möjliga konsekvenser 1. Påverkan på vatten och mark

2. Påverkan på vatten och mark
3. Allvarlig påverkan på luft, vatten och mark
4.   Påverkan på vatten och mark

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 2 marklänsor
 absorberingsmedel
 invallat avlopp
 regelbundet underhåll av truck
 brandsläckare
 skyddsrond 4 gånger per år
 bevakningsföretag

Konsekvens Brand 3 och övriga 2
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Nej, inte för punkt 3 i Orsaker till skadehändelsen ovan  
Kommentarer och 
rekommendationer

 Gallerförsett uppsamlingsdike bör sättas upp vid ingången till förrådet
 Ansvarig för förrådet bör utses
 Avgränsa laddningsplats för truck eller flytta pulverfärg
 Placera absorberingsmedel på markerad plats
 Sammanställ en lista över vilka kemikalier som finns i förrådet
 Säkerhetsdatablad bör sättas upp
 Rensa förrådet regelbundet på kemikalier som inte används
 Läckage av röd färg vid pumpstation bör åtgärdas
 Provkemikalier och blandningar bör märkas tydligt med innehåll, tillhörighet 

och datum
 Införskaffa absorberingsmedel med bättre uppsugningsförmåga än Absol 
 Märk upp avfallstunnan vid diskbänken
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Färglossning
Skadehändelse Utsläpp av färg 
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)
 tankbil inklusive slangar
 kopplingar 
 rörledning 

2. Överfyllnad av cistern (sannolikhet 2)
3. Kollision (sannolikhet 3)

 tankbil och fast föremål
 tankbil och annat fordon

4. Brand (sannolikhet 2)
 tankbil
 byggnad

5. Halt underlag (sannolikhet 3)
 tankbil kolliderar
 tankbil välter

Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan på mark och vatten
2. Påverkan på vatten, genererar farligt avfall
3. Allvarlig påverkan på vatten och mark 
4. Allvarlig påverkan på vatten, mark och luft
5. Allvarlig påverkan på vatten och mark

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 tätting och gummiduk för att täcka dagvattenbrunn
 akutväska
 rutiner för lossning
 hårdgjord mark
 regelbundet underhåll av tankbil och slang
 vid överfyllnad av cistern samlas färgen i uppsamlingsdike
 snöröjning och halkbekämpning

Konsekvens 2
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Förtydliga rutinen för lossning av färg 
 Dagvattenbrunnen bör märkas upp 
 Kontrollera att dagvattenbrunnen är fri från snö, is och grus före lossning
 Överfyllnadslarm i lossningsskåp 
 Förvara en tätting utanför det låsta lossningsskåpet
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Anläggning: Tissuebruket 
Område: Lossning av IBC-container
Skadehändelse Utsläpp av kemikalier 
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Hantering av behållare (sannolikhet 3)
 behållare punkteras
 behållare glider av truckens gafflar
 fel truck används

2. Underlag (sannolikhet 3)
 ojämnt
 halt

3. Kollision (sannolikhet 3)
 mellan truck och fast föremål
 mellan truck och annat fordon

4. Haveri av (sannolikhet 2)
 truck
 lastbil
 IBC-container

5. Brand (sannolikhet 2)
 truck
 lastbil

Möjliga konsekvenser 1. Påverkan av vatten och mark
2. Påverkan av vatten och mark
3. Påverkan av vatten och mark 
4. Allvarlig påverkan av vatten och mark
5. Allvarlig påverkan av vatten och mark

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 erfaren och ostressad personal
 behållare kan inte glida i sidled på truckens gafflar
 absorptionsmedel finns i färg- och kemikalieförråd
 snöröjning och halkbekämpning
 brandsläckare i lastbil och kringliggande byggnader
 marklänsor i kringliggande byggnader
 skyddsrond 4 gånger per år

Konsekvens 2
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Åtgärda ojämnt underlagt snabbt
 Skyddsutrustning i närheten av lossningsplatserna
 Tydligare rutiner för lossning av IBC-container
 Det finns ingen anordning som hindrar fordon att köra ut över kant till höger om 

gasoltank.
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Kemikalieförrådet
Skadehändelse Utsläpp av kemikalier till reningsverk
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av IBC-container (sannolikhet 3)                                                       
 faller från truck
 skadas av truckens gafflar
 blir påkörd

2. Haveri av cistern (sannolikhet 3)
 bristande underhåll/kontroll

3. Haveri av mixer (sannolikhet 1)                                               
 bristande underhåll/kontroll

4. Haveri av rörledning (sannolikhet 3)                                                           
 bristande underhåll

5. Brand (sannolikhet 2)                                                                                        
6. Stöld/sabotage av obehörig (sannolikhet 1)                                                      

Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan på reningsverket, explosionsrisk
2. Allvarlig påverkan på reningsverket
3. Farligt avfall genereras
4. Farligt avfall genereras, explosionsrisk
5. Allvarlig påverkan på reningsverk, luft, mark och vatten
6. -

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 golvet sluttar svagt från pumpgropen
 truckens gafflarna är ställbara, IBC-container kan ej falla i sidled
 Absol och torvströ finns på plats
 cisternerna är invallade
 mixern är invallad
 brandslang finns
 området är inhägnat, personal på dagtid, bevakningsbolag

Konsekvens 2

Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer 

 Placera alla IBC-container i invallning med påkörningsskydd. Använd material 
som medger hantering med truck. För att bättre utnyttja utrymmet bör 
förvaringen ske i flera nivåer.

 Sätt vikbar gummilist i porten eller gallerförsedd ränna som leder till pumpgrop 
för att hindra kemikalier från att nå dagvattenbrunnarna

 Förvara natronlut och fosforsyra väl åtskilda (explosionsrisk)
 Använd tätting över golvbrunnen när den inte används
 Skaffa länsar och placera dem lättillgängligt i kemikalieförrådet
 Märk IBC-container tydligt
 Uppdatera säkerhetsdatabladet på cisternen för våtstyrkemedel 
 Märk om reservcisternen för fixermedel (rörledning till tanken är felmärkt)
 Undvik rengöring av IBC-container i kemikalieförrådet. Låt behållarna bli 

dropptorra före eventuell rengöring.
 Ta fram ritningar över avloppen
 Se över skyltningen vid lossningsplatserna. En skylt innanför porten ger 

felaktiga instruktioner om användandet av tätting och bör plockas ner.
 Markera dagvattenbrunnarna så att de är lätta att hitta vid vinterväglag.
 Placera tättingarna väl synliga utomhus.
 Använd skydd över golvbrunnarna i kemikalieförrådet för att undvika att 

kemikalier når reningsverk/recipient om läckage uppstår.



Grovanalys - Tissuebruket Bilaga 12
Sidan 7 av 12

Anläggning: Tissuebruket
Område: Eldningsolja 
Skadehändelse Utsläpp av eldningsolja
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)                                                                                       
 oljecistern
 tankbil inklusive slang
 påfyllningskoppling
 rörledning till cistern 

2. Tankbil kolliderar med annat fordon (sannolikhet 3)                                                                                       
3. Halt underlag (sannolikhet 3)                                                                                       

 tankbil välter alternativt kolliderar med fasta eller rörliga föremål 
4. Brand i tankbil, truck eller elcentral (sannolikhet 3)                                                                                       
5. Haveri av luftburen oljeledning (sannolikhet 2)                                                                                       
6. Sabotage av obehörig (sannolikhet 2)                                                                                       

Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan på mark  
2. Allvarlig påverkan på mark 
3. Allvarlig påverkan på mark och luft
4. Allvarlig påverkan på mark och luft
5. Allvarlig påverkan på mark 

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 cisternen besiktigas med 6 års intervall
 utvändig målning
 tillsyn enligt arbetsorder
 tankbil och slang underhålls av transportföretag
 vägen upp till lossningsplatsen är hårdjord
 cisternen är placerad i invallning 
 snöröjning och halkbekämpning 

Konsekvens 3
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Nej, inte för punkterna 2 och 3 i Orsaker till skadehändelsen ovan
Kommentarer och 
rekommendationer

 Installera larm på platsen i händelse av tillbud
 Akutväska för mindre spill bör finnas lättillgänglig
 Sätt upp ett påkörningsskydd framför invallningen 
 Bygg ett sekundärskydd under luftburna oljeledningen
 Gör en spillzon under snabbkopplingen 
 Sätt väderskydd över snabbkopplingen för att skydda från regn och snö
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Brännoljetillsats
Skadehändelse Utsläpp av brännoljetillsats
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)                                                                                  
 doseringstank
 rörledning till cistern 
 truck
 IBC-container

2. Trucken krockar med annat fordon (sannolikhet 3)                                                                
3. Halt underlag                                                                                

 truck välter eller krockar med fast/rörligt föremål 
4. Doseringstanken blir påkörd (sannolikhet 3)                                                                
5. Brand i tankbil, truck eller elcentral (sannolikhet 2)                                                                
6. Stöldförsök eller sabotage av obehörig (sannolikhet 2)                                                                

Möjliga konsekvenser 1. Mycket allvarlig påverkan på mark  
2. Mycket allvarlig påverkan på mark
3. Mycket allvarlig påverkan på vatten, mark och luft
4. Mycket allvarlig påverkan på vatten, mark och luft
5. Mycket allvarlig påverkan på vatten och mark

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 besiktning av doseringstanken med 6 års intervall
 tillsyn enligt arbetsorder
 utvändig målning
 underhåll av truck
 snöröjning och halkbekämpning

Konsekvens 3
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Nej, inte för punkterna
Kommentarer och 
rekommendationer

 Larm på lossningsplatsen i händelse av tillbud
 Akutväska skall finnas lättillgänglig
 Skydda doseringstank och rörledning med påkörningsskydd
 Placera doseringstanken i invallning under tak 
 Upprätta rutin för påfyllning av brännoljetillsats
 Försök fasa ut användningen av brännoljetillsats.
 Se till att all berörd personal har tillräckliga kunskaper vid lossning av 

brännoljetillsats. Produkten misstänks vara cancerframkallande. Utsläpp till 
mark, vatten och luft är strängt förbjudet.

 Utöka tillsynen av området med tv-övervakning
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Pumpgropen 
Skadehändelse Avloppsvatten släpps orenat till Vattenrecipient
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av pump/pumpar (sannolikhet 4)                                               
2. Oillräcklig pumpkapacitet (sannolikhet 4)                                                                                          
3. Ventilhaveri (sannolikhet 4)                                                                                                                 
4. Brand (sannolikhet 1)                                                                                                                         

Möjliga konsekvenser Allvarlig påverkan på Laxsjön
Befintligt skydd Skyddsåtgärder

 skyddsrond fyra gånger per år
 larm för överlöp
 buffert under PM2 avlastar i viss mån pumpgropen 
 dränkpump används som reserv
 rutin finns för dosering av fixermedel, rengöring och färgbyte

Konsekvens 1
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Se över larmsystemet
 Bygg en fristående reservtank med anslutning till pumpgropen
 Installera en tredje fast pump med hög kapacitet
 Följ rutinen för färgbyten/rengöring
 Använd Sex Sigma för att minska överlöp till följd av planeringsmisstag
 Kartlägg avloppen på ritning
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Pumpgropen 
Skadehändelse Biotanken slås ut av processavloppsvatten med skadlig sammansättning
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Felaktig lutdosering (sannolikhet 4)                                                                                                                       
2. Mätanordning för pH-värde felaktig (sannolikhet 4)                                                                            
3. Haveri av pH-styrd ventil (by-pass fungerar ej) (sannolikhet 4)                                        
4. Kemikalie från förrådet når pumpgropen (tillbud) (sannolikhet 1)                                        
5. Brand (sannolikhet 1)                                                                                                                                            

Möjliga konsekvenser 1. Mikroorganismerna i biotanken dör, ökad COD-halt till recipient
2. Mikroorganismerna i biotanken dör, ökad COD-halt till recipient
3. Mikroorganismerna i biotanken dör, ökad COD-halt till recipient
4. Mikroorganismerna i biotanken dör, ökad COD-halt till recipient
5. Allvarlig påverkan på mark, vatten och luft

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 regelbunden tillsyn och underhåll
 angivet pH-värde från pumpgropens mätanordning kontrolleras mot pH-

värde erhållet vid mätning på vattenlabb.
 avloppsvattnet släpps till sedimenteringstanken vid felaktigt pH (pH-styrda 

ventiler) 
 golvet i kemikalieförrådet sluttar svagt från pumpgropen vilket hindrar 

kemikalier från förrådet att nå pumpgropen
Konsekvens 1     
Sannolikhet  Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 God redundans mildrar skadorna vid haveri (extra pumpar, ventiler)
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Förvaring av dieselolja MK-1 och lacknafta 
Skadehändelse Utsläpp av bränsle/lacknafta
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av tankbil inklusive slang (sannolikhet 3)                                                  
2. Haveri av hyrcistern inklusive kopplingar (sannolikhet 2)                                                                                      
3. Bro över kanal havererar (sannolikhet 3)                                                                                                                 
4. Överfyllnad av tank (sannolikhet 1)                                                                                          

 cisternens mätanordning fungerar ej
 rutiner följs ej

5. Tankbilen kolliderar med annat fordon (sannolikhet 3)                                                                                          
6. Halt underlag (sannolikhet 3)                                                                                                                                                                       

 tankbil välter 
 krockar med fast eller rörligt föremål

7. Brand (sannolikhet 2)                                                                                                                                                                                   
8. Stöld eller sabotage (sannolikhet 2)                                                                                         
9. Översvämning (sannolikhet 3)                                                                                                                                     

Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan på vatten och mark  
2. Farligt avfall genereras
3. Allvarlig påverkan på vatten och mark
4. Farligt avfall genereras
5. Allvarlig påverkan på vatten och mark
6. Allvarlig påverkan på vatten, mark och luft 
7. Allvarlig påverkan på vatten och mark
8. Allvarlig påverkan på vatten och mark
9. Godset kan haverera - allvarlig påverkan på vatten och mark

Befintligt skydd Skyddsåtgärd
 regelbundet underhåll av tankbil och slang (transportföretag) 
 hyrcisternerna för lacknafta och diesel står invallade under tak och 

besiktigas av ägare med tolv års intervall. Absol förvaras bredvid tankarna.
 överfyllnadsskydd, invallning samt Absol
 snöröjning och halkbekämpning
 produkterna är placerade avskilt från övrig verksamhet
 inhägnat område, låst på kvällar och helger, gasolen förvaras inlåst

Konsekvens 3      
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Nej, inte för punkt 1, 3, 5 och 9 i Orsaker till skadehändelsen ovan
Kommentarer och 
rekommendationer

 Akutväska bör finnas lättillgänglig
 Sätt upp skyltar med innehållsdeklaration på respektive cistern 
 Sätt upp hyllor i gasolburen (flaskorna hålls från vatten och is)
 Flytta dieselcisternen för att undvika dieseltransport över kanal samt problem 

till följd av översvämning. 
 Kontrollera regelbundet kopplingar och slangar på cisternerna 
 Byt Absol till annat absorptionsmaterial (Absol tål ej frost)
 Gå om möjligt över till att använda enbart el-truckar
 Riskanalys över transporter över bron bör göras
 Fastställ transportväg för dieseltankbil inom området 
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Anläggning: Tissuebruket
Område: Lossning av fixer- och våtstyrkemedel
Skadehändelse Utsläpp av produkt 
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)
 tankbil inklusive slang
 kopplingar 
 rörledning till cistern

2. Överfyllnad av tank (sannolikhet 2)
 haveri av avstängningsventil 
 mätanordning för cistern fungerar ej
 rutinerna följs ej

3. Halt underlag (sannolikhet 3)
 tankbil välter
 tankbil kolliderar med fasta eller rörliga föremål 

4. Kollision (sannolikhet 3)
 tankbil fast föremål
 tankbil och annat fordon

5. Brand (sannolikhet 2)
 tankbil 
 byggnad 

Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan på vatten och mark
2. Farligt avfall genereras
3. Allvarlig påverkan på vatten och mark 
4. Allvarlig påverkan på vatten, mark och luft

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 tättingar finns till dagvattenbrunnarna
 spillzon med hårdgjord mark sluttar mot dagvattenbrunn
 regelbundet underhåll av tankbil och slang
 rutiner för lossning
 cisternerna är invallade
 rutiner för lossning
 snöröjning och halkbekämpning
 brandslang
 området är inhägnat

Konsekvens 3
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Nej, inte för punkt 3 och 5 i Orsaker till skadehändelsen ovan
Kommentarer och
rekommendationer

 Kontrollera att dagvattenbrunnen är fri från snö, is och grus före lossning
 Markera var dagvattenbrunnarnas position
 Lämplig placering av tankbilen vid lossning
 Komplettera tättingar med gummiduk
 Ta fram ritningar som visar hur avloppen 
 Skapa rutin för omhändertagande av innehåll i spillhink
 Se över skyltningen 
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Reningsverk – TM2

Reningsverket på TM2 är beläget inuti fabriksbyggnaden. Från lokalen finns en dörr till pro-
duktionen och en dörr till lagret. Via reningsverkslokalen kan ytterligare två rum nås. I det 
ena finns en hetoljepanna för upphettning av en vals i pappersmaskinen och i det andra 
rummet bereds bentonit till reningsverket.  

Processavloppsvatten från produktionen pumpas till reningsverket via en pumpgrop. Efter 
pumpgropen passerar avloppsvattnet en grovsil innan det hamnar i en buffertbassäng. Därefter 
går avloppsvattnet in i doseringskaren där fällningskemikalierna tillsätts. I det efterföljande 
sedimenteringskaret skiljs fiberslam och renat vatten åt. Fiberslammet pumpas med press-
pump vidare till två centrifuger för att ytterligare avskilja vatten. Slammet samlas upp i en 
mindre container, som körs ut och töms i en större container på anläggningsområdet. 

Vattnet från centrifugen går tillbaka till buffertbassängen men används även för att blötlägga
restfibrer från processen för att underlätta transport till reningsverket. Vattnet med restfibrerna 
går sedan till en grovsil där vatten frigörs och fiberslammet hamnar i en mindre container, 
som töms i en större container. Anledningen till att restfibrerna inte passerar sedimenterings-
bassängen är att presspumpen inte klarar av allt för stora mängder fibrer. 

Vid buffertbassängen finns en avloppsbrunn som troligen leder till det kommunala renings-
verket. På grund av byggnadens ålder finns inga ritningar över avloppsnätet. När bassängen 
rinner över så tar avloppsbrunnen hand om vattnet. Brunnen tätnar ofta vilket leder till att 
avloppsvattnet rinner ut i den angränsande lagerlokalen. 

Tre olika kemikalier används vid vattenreningen. Den polymer som används för flockningen 
pumpas från en IBC-container till ett beredningskärl med omrörare och pumpas därefter till 
doseringskaret. Bentoniten kommer i storsäck som töms i beredningskärlet med hjälp av en 
truck. Vatten tillsätts kärlet och omrörning sker. Den tredje kemikalien kommer i IBC-
container och pumpas direkt över till doseringskaret. Produkten innehåller kalciumklorid. Vid 
behov kan skumdämpare tillsättas vilket då görs i beredningen för bindemedel. 

Mätning av utflödet från reningsverket görs en gång per skift. Vid mätningen kontrolleras att 
inga fibrer följer med vattnet ut. Flytslam kan ibland förekomma. I sedimenteringskaret finns 
en pH-mätare vars larm går till processoperatör. Automatiska prov tas från sedimenterings-
karet till vattenlaboratoriet. 

Det mesta i reningsverket är larmat. Larm för hög vattennivå i buffertbassängen syns i styr-
systemet medan de övriga larmen visas som summalarm hos processoperatören. Vid ett 
summalarm måste personal gå till reningsverket för att se efter vad som är fel. Fler larm 
kommer att föras över till styrsystemet. 

Det finns en brandslang och en brandsläckare i lokalen. Hetoljepannan har brunnit vid några 
tillfällen beroende på den höga temperaturen. Det finns inte mycket brännbart i lokalen, dock 
förvaras olja till hetoljepannan i lokalen. 

De rutinbeskrivningar som finns när det gäller reningsverket är över kemikaliedoseringen, 
arbetsinstruktion för anläggning vattenrening samt reningsverkets uppbyggnad och arbetssätt. 
Rutinerna finns inte på Intranätet utan endast i pärmar på anläggningen. Planerat underhåll 
görs enligt underhållsplan.
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Styrkor

 Reningsverket är beläget inomhus och byggnaden kan ses som en invallning i sig 
själv.

 Alla rör i reningsverket är synliga.

 Det finns reservdelar till pumpar och motorer.

 De kemikalier som används bidrar inte till att höja pH-värdet på utgående vatten och 
är inte miljöfarliga. 

Brister

 Förvaring av fiberslam sker utomhus i en container utan tak.

 Brännbart ämne förvaras i lokalen.

Rekommendationer och kommentarer

 Stäng igen dörr till lagerlokal och höj tröskel mellan rummen där buffertbassäng och 
doseringskar är belägna för att motverka att processavloppsvatten kommer ut i 
lokalen. 

 Blockera avloppet vid buffertkaret för att undvika utsläpp. 

 Använd en avfallscontainer med tak till fiberslammet för att undvika att regn 
ansamlas i containern.  

Lossning och beredning av bindemedel

TM2:s produktionslokal är placerad på en ö i Upperudsälven, som utgör en del av Dalslands 
kanal. På fabriken används 6 olika bindemedelsorter förutom enstaka prover. Bindemedlet är 
en polymer som i koncentrerad form är sur men inte miljö- eller hälsofarlig. 

Bindemedlet förvaras i fyra cisterner i en öppen lokal som ligger bredvid pappersmaskinen. 
Tre av cisternerna är placerade i en invallning och vilar på stålvagga. De två största rymmer 
40 m3, den minsta 20 m3. Dessa tre cisterner har digital nivåindikering. Vid tillfället för risk-
analyserna stod en mindre cistern, som rymmer 8 m3, på golvet i lokalen utan invallning. En 
ventil på cisternen var trasig och bindemedlet läckte ut på golvet. En ombyggnad av lokalen 
har påbörjats och en ny cistern, som rymmer 20 m3, håller på att installeras för att serie-
kopplas med den mindre cisternen. Båda cisternerna kommer att placeras i invallning kopplad 
till pumpgrop.

Centralt i lokalen finns ett beredningskärl för bindemedel. Från tankarna pumpas koncentrerat 
bindemedel via ett rörsystem till kärlet och mixas där med vatten. Vattnet som används värms 
först i en varmvattenberedare för att förhindra kondensbildning i limberedningen. Vid till-
verkning av vitt papper används optiska vitmedel. I beredningen tillsätts också skumdämpare. 
Beredningskärlet behöver inte rengöras mellan olika sorter av bindemedel, men tanken töms 
så gott det går. Om beredningskärlet går sönder kan maximalt 1 500 liter blandning rinna ut 
(400 liter bindemedel plus vatten). Det går åt ungefär 1000 liter blandning per timme (varav 
150 kg bindemedel). När bindemedlet mixats körs den över till en utjämningstank. Därifrån 
går det direkt till maskinen.
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Golvet är hårdgjort och sluttar från ytterväggen mot mitten av lokalen där gallerförsedda upp-
samlingsdiken finns. Dikena leder till en pumpgrop där processavloppsvatten, övrigt vatten 
eller spill pumpas vidare till reningsverket.

Alla tankar och cisterner som används i det studerade området ägs av Rexcell. En fortlöpande 
tillsyn utförs två gånger per år av tankar, rör och cisterner. Varje objekt har ett ID-nummer 
och en specifik checklista och kontrolleras enligt denna. Tankarna inspekteras dessutom 
utvändigt med 2-4 veckors mellanrum. Ungefär en gång per år rengörs tankarna invändigt. 

Både de tre stora tankarna och beredningskärlet har överfyllnadslarm. Larmet är inställt på 
hög och låg nivå. När larmet indikerar hög nivå finns ändå utrymme kvar. Varje gång larmet 
visar att det är dags att beställa nytt bindemedel kontrolleras nivån i tanken manuellt genom 
manluckan i fall nivåmätaren visar fel. (Om den visar fel är det ofta så att det har gått åt mer 
än vad som visas). Vid kontrollen tittas också efter synliga fel på cisternerna.

Styrkor

 De stora cisternerna står invallade och snabbkopplingarna som används vid 
lossningen sitter på insidan. Vid lossning förs slangen in genom en lucka i 
ytterväggen.

 Spill som sker i lokalen kan inte nå vattenrecipient utan hamnar i invallningen eller på 
golvet. Större utsläpp kan nå reningsverket via pumpgropen om inte åtgärder sätts in.

 Rutin för lossning av bindemedel finns.

 Det finns en tätting att sätta över dagvattenbrunnen.

 Skyltar visar att lossning inte får ske utan att tättingen är monterad och att vatten från 
renspolning av tankbil och slang inte får tömmas ut till omgivningen.

 Tillsyn av rörledningar, tankar och cisterner görs två gånger per år och när tillfälle 
ges. 

Brister

 Lamporna på ytterväggen utanför lossningsluckan är ur funktion. 

 Tättingen är trasig.

 Den lilla cisternen med bindemedel, som står utan invallning, läcker.

 Snö, is, grus och småsten samlas runt dagvattenbrunnen och försvårar påsättning av 
tätting. 

 Spillzon saknas inomhus vid snabbkopplingarna.

Kommentarer och rekommendationer

 Valla in den mindre cisternen.

 Placera en spillzon under snabbkopplingarna inomhus.

 Bindemedel skall inte komma till reningsverket. Vid utsläpp av bindemedel skall 
vattnet i pumpgropen inte pumpas vidare. Ett alternativ är att använda en 
katastroftank vars innehåll kan pumpas i små doser till reningsverket eller tömmas 
med slamsugare.
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 Kontrollera att dagvattenbrunnen är fri från snö, is och grus före lossning. Ställ borste 
eller annat redskap för borttagning av snö, is eller grus lättillgänglig. 

 Markera dagvattenbrunnens position på väggen så att den är lätt att hitta när marken 
är snötäckt.

 Placera tankbilen nära husväggen vid lossning för att eventuellt spill skall rinna mot 
husväggen där det kan samlas upp.

 Byt ut den trasiga tättingen och komplettera med gummiduk.
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Anläggning: TM2 Dals Långed
Område: Reningsverk
Skadehändelse Utsläpp av processavloppsvatten och/eller kemikalier
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)
 buffertkar
 doseringskar
 sedimenteringskar
 beredningskar för kemikalier
 ventiler 
 IBC-container

2. Haveri av pumpar (sannolikhet 4)
3. Överfyllnad (sannolikhet 4)

 buffertbassäng, utsläpp via avloppsbrunn
4. Överfyllnad (sannolikhet 1)

 doseringskar, sedimenteringskar 
5. Truck (sannolikhet 3)

 kolliderar med IBC-container
 kolliderar med fast utrustning

6. Brand (sannolikhet 2)

Möjliga konsekvenser 1. Påverkan på vatten om utsläpp via avloppsbrunn
2. Påverkan på vatten om utsläpp via avloppsbrunn 
3. Påverkan på vatten om utsläpp via avloppsbrunn
4. Påverkan på vatten om utsläpp via avloppsbrunn
5. Påverkan på vatten om utsläpp via avloppsbrunn
6. Allvarlig påverkan på luft

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 högnivålarm i buffertbassäng
 summalarm
 brandslang
 reservdelar
 pH-larm i sedimenteringsbassäng
 underhåll av anläggningen

Konsekvens 1,5
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Avloppsbrunnen vid buffertkaret skall inte gå till det kommunala reningsverket
 För att undvika att avloppsvattnet rinner ut i lagerlokalen stäng igen dörren ut 

till lagerlokalen och sätt en invallning mellan buffertkar och doseringskärl
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Anläggning: TM2
Område: Lossning av bindemedel
Skadehändelse Utsläpp av produkt till mark, recipient eller reningsverk
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)
 tankbil inklusive slang
 kopplingar 
 rörledning till cistern

2. Överfyllnad av tank (sannolikhet 2) 
 mätanordning för cistern fungerar ej
 rutinerna följs ej (fel tank fylls)

3. Halt underlag (sannolikhet 2)  
 tankbil välter
 tankbil kolliderar med fasta eller rörliga föremål 

4. Kollision med annat fordon (sannolikhet 2)
5. Brand (sannolikhet 2)   

 tankbil 
 byggnad 

Möjliga konsekvenser 1. Allvarlig påverkan på vatten och mark
2. Farligt avfall genereras
3. Allvarlig påverkan på vatten och mark 
4. Allvarlig påverkan på vatten och mark
5. Allvarlig påverkan på vatten, luft och mark

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 tätting finns till dagvattenbrunnen
 spillzon med hårdgjord mark sluttar mot dagvattenbrunn
 regelbundet underhåll av tankbil och slang
 nivåindikator på tankarna
 högnivålarm
 3 av 4 cisterner är invallade
 rutiner för lossning av bindemedel finns
 rutin för tillsyn av rör, ledningar, tankar finns
 snöröjning och halkbekämpning
 brandslang och brandsläckare 

Konsekvens 2
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och
rekommendationer

 Byt ut den trasiga tättingen 
 Kontrollera att dagvattenbrunnen är fri från snö, is och grus före lossning
 Markera dagvattenbrunnens position på väggen så att den är lätt att hitta
 Placera tankbilen nära husväggen vid lossning
 Komplettera tättingen med gummiduk
 Valla in lilla tanken (är under åtgärd)
 Gör en spillzon under snabbkopplingarna (inomhus)
 Bindemedel skall inte komma till vatten, mark eller reningsverk.
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Anläggning: TM2
Område: Beredning av bindemedel
Skadehändelse Utsläpp av bindemedel till reningsverk
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)                                                        
 cisterner 
 beredningskärl (mixer)
 utjämningstank
 IBC-container

2. Haveri av (sannolikhet 4)
 pumpar 
 ventiler                                                             

3. Brand (sannolikhet 2)                                                                                                                                    
Möjliga konsekvenser 1. Farligt avfall genereras, reningsverket påverkas

2. Farligt avfall genereras, reningsverket påverkas
3. Farligt avfall genereras, reningsverket och luft påverkas

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 cisternerna är invallade
 om utspillt bindemedel hamnar i pumpgropen kan den sugas upp med 

slamsugare
 rutin för tillsyn av rör, ledningar, tankar finns
 brandslang och släckare  

Konsekvens 2
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Nej, inte för punkt nr 2 i Orsaker till skadehändelsen ovan
Kommentarer och 
rekommendationer

 Valla in bufferttanken (under åtgärd)
 Placera en spillzon under snabbkopplingarna
 Bindemedel skall inte komma till reningsverket. Vattnet i pumpgropen kan 

pumpas till en katastroftank, detta vatten kan sedan pumpas ut i små doser till 
reningsverket eller tömmas med slamsugare
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Reningsverk – TM3

På TM3 finns ett fullskaligt reningsverk som i dagsläget inte är i drift, enbart förbehandlings-
steg av processavloppsvattnet görs. Reningsverket byggdes 1995 tillsammans med den övriga 
byggnaden. Det reningssteg som idag används är ett rensgaller som tar bort fiberslam innan 
avloppsvattnet pumpas till Tissuebrukets reningsanläggning. Fiberslammet hamnar i en stål-
container strax intill pumpgropen. Containern töms i en större avfallscontainer utan tak strax 
utanför reningsverkets port. En brikettpress för restfiber från uppsamlingsfilter i processen har 
nyligen installerats. Mängden restfiber som förr följde med avloppsvattnet till Tissuebrukets 
reningsverk har därför markant minskat och bidragit till att minska CODCr i utgående vatten. 

Vattnet från processen (spolvatten och avdunstat vatten från bindemedel) kommer till 
reningsverket via gallerförsedda uppsamlingsdiken. Dikena är konstruerade så att vattnet 
rinner mot reningsverket utan att behöva pumpas. I reningsverket finns en pumpgrop där
processavloppsvattnet samlas. Vid behov används en bufferttank med volymen 100-120 m3

men oftast går vattnet via en utjämningstank, vars syfte är att underlättar för Tissuebrukets 
reningsverk. Utjämningstankens volym är 10 m3. Avloppsledningarna till Tissuebruket går 
den första delen i mark och den andra delen på rörbrygga i rostfria rör. 

Alla tankar och ledningar i reningsverket är av stål och belägna inomhus i ett avgränsat 
utrymme. Det finns en trappa upp till en andra våning där inspektion av de olika tankarna kan 
ske. På golvet finns ett gallerförsett uppsamlingsdike som leder till pumpgropen. Ingång till 
lokalen utifrån är genom en dörr eller en höj- och sänkbar port. Övriga dörrar i lokalen leder 
vidare in i anläggning.

Ett larm finns för hög vattennivå i pumpgropen. Det syns även i spolrännorna vid pappers-
maskinen när vattennivån stiger. Dubbla pumpar med t-kopplingar är installerade på alla 
ställen i anläggningen och växlingen mellan dem sker manuellt. Ventiler och pumpar tätnar 
ibland vilket främst beror på superabsorbent och fibrerna. 

I lokalen förvaras skumdämpare i en IBC-container och en 25 liters dunk, från vilken pump-
ningen sker.. Skumdämpare tillsätts, enligt specialinstruktion, vid behov i pumpgropen för att 
hjälpa Tissuebrukets reningsverk. För tillfället används samma skumdämpare på TM3:s
reningsverk som på Tissuebrukets. På den andra våningen förvaras vit vaselin i en tunna, 
ytterligare en produkt i tunnor, släck kalk i säck och Aerosol. I lokalen förvaras även 
kemikalier som är klassade som avfall i IBC-containers. Containrarna är märkta med etiketter 
som beskriver innehållet. 

Inga brandfarliga ämnen förvaras i lokalen. Brandutrustningen består av två brandslangar. 
Rutiner och instruktioner finns beskrivet i ISO-systemet. Ansvaret för reningsverket har 
bindemedelsoperatör. Ett kommunikationskrav finns mellan TM3 och Tissuebruket för att 
skydda Tissuebrukets reningsverk. Händelser som skall meddelas är utsläpp av olika slag 
samt stopp i produktionen och körning på icke ordinarie produktionstid.

Styrkor

 Reningsverket är placerat inomhus i en relativt ny byggnad med inbyggd säkerhet 
såsom dubbla pumpar, ventiler och t-kopplingar.

 Kommunikationskrav mellan TM3 och Tissuebruket för att säkerställa att 
Tissuebrukets reningsverk kan ta hand om TM3:s processavloppsvatten. 
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Kommunikationskraven gäller vid utsläpp av icke förväntade kemikalier, vid 
produktionsstopp och körningar utöver ordinarie produktionstid. 

Brister

 I lokalen förvaras IBC-containers med avfall för vidare transport. Vid läckage eller 
haveri kan innehållet hamna i reningsverket via uppsamlingsdiken. 

 Utanför reningsverkets port sluttar den hårdgjorda marken mot en dagvattenbrunn 
som leder till Laxsjön. 

Rekommendationer och kommentarer

 Flytande avfall i IBC-containrar bör förvaras på ett sådant sätt att risken för utsläpp 
till reningsverket minimeras 

 Tätting bör införskaffas till dagvattenbrunnen är belägen vid lossningsplatsen för PE-
pulver.

 Den avfallscontainer som används till förvaring av fiberslam bör förses med tak för 
att undvika att vatten ansamlas i containern.

Lossning och beredning av bindemedel – TM3

På TM3 används i princip bara en sorts bindemedel, som levereras i koncentrerad form i bulk. 
När provkemikalier används levereras de i IBC-containers. Det finns 7 invallade cisterner för 
förvaring av bindemedel. För det mesta är bara två fyllda. Fyra av tankarna rymmer 30 m3 och 
de andra tre 40 m3. Alla cisterner används eftersom de rengörs varje gång tanken tömts och 
nypåfyllning sker i tömd, rengjord tank. Cisternerna har överfyllnadsskydd som larmar när det 
skum som bildas vid påfyllningen når en viss nivå. Larmet är kopplat till en lampa på 
lossningsplatsen samt till styrsystemet. Om tankarna överfylls rinner vätskan ut genom 
avluftningen och hamnar i invallningen (som har en pumpgrop). Utspillt bindemedel pumpas 
från invallning till IBC-container och behandlas som farligt avfall. När cisternerna rengörs går 
tvättvattnet till reningsverket. Alla tankar har manlucka och kan lätt inspekteras via en fast 
installerad stege.

Innan bindemedlet används i processen bereds det i en mixertank. Från cisternerna pumpas 
bindemedlet genom ett filter och vidare till mixern, som rymmer 3 m3. Därefter späds binde-
medlet med vatten till en koncentration på cirka 16 %. Kylvatten från kompressorerna 
används som spädvatten för att få bra temperatur. Från mixern pumpas bindemedlet vidare till 
utjämningstanken, genom ett filter och vidare till pappersmaskinen. Eventuella tillsatser sker 
direkt till fibern i maskinen. Utjämningstankarna har tidigare varit tryckkärl men är nu om-
byggda. Redundansen på anläggningen är god, det är dubbla rör, kopplingar och pumpar 
överallt.

Lossningen sker utomhus. Till var och en av de sju cisternerna finns en rörledning med till-
hörande snabbkoppling som placerats på ytterväggen. Kopplingarna har en spillzon under. 
Marken är hårdgjord med asfalt från husväggen fram till det staket som inhägnar 
anläggningen (se bilaga 10). För att förhindra trafikolyckor är trafiken enkelriktad utanför 
lossningsplatsen.

Tryckluft från anläggningen används för att lossa tankbilen. Lossningen kan akutstoppas med 
hjälp av en vajer på tankbilen om till exempel en slang eller koppling brister. Det går även att 
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avbryta lossningen om läckage uppstår i en cistern, men det är svårt att koppla loss slangen 
mellan tankbilen och snabbkopplingen utan att spill sker. 

Efter avslutad lossning är trycket högt i bilens tank. Genom att slangen lossas gradvis jämnas 
trycket ut. Med hjälp av en brandslang spolas snabbkopplingarna rena. Det finns alltid cirka 3 
dl bindemedel kvar i slangen, som hälls i spillzonen under snabbkopplingarna och hamnar i 
invallningen tillsammans med spolvattnet. Lossningsslangen rengörs när bilen kommer till-
baka till transportföretaget men vattenfylls så att inte bindemedelresterna skall stelna. Rutiner 
för lossning av bindemedel samt rutiner för spill, tillbud och läckage finns på intranätet.

Styrkor

 Cisternerna har nivålarm.

 Fortlöpande tillsyn utförs av underhållsavdelningen.

 För att förhindra att en cistern lämnas öppen har man ett system med bara en nyckel. 
Cisternen måste låsas och nyckeln tas ut för att nästa cistern skall kunna användas.

 Marken utanför är hårdgjord och sluttar mot byggnaden. Det finns inga 
dagvattenbrunnar i närheten. 

 En spillzon finns under snabbkopplingarna. 

 Tillsyn av cisterner, ventiler och rör sker enligt kontrollprogram.

Brister

 Tak över lossningsplatsen saknas. Kopplingen måste hållas fri från is och snö som 
försvårar påsättningen av slangen.

Kommentarer och rekommendationer

 Sätt tak över snabbkopplingarna utomhus för att hålla regn och snö borta från 
spillzonen.

 Rengör snabbkopplingarna efter varje lossning.

 Märk snabbkopplingen för uttag av släckvatten vid brand.

 Förvara inte IBC-containers i beredningslokalen för att undvika onödig trucktrafik.
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Anläggning: TM3
Område: Reningsverk
Skadehändelse Utsläpp av processavloppsvatten och/eller kemikalier
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)
 bassänger
 pumpar
 rörledningar
 IBC-container med skumpdämpare

2. Överfyllnad av (sannolikhet 2)
 bassänger
 pumpgrop

3. Brand i byggnad (sannolikhet 2)
4. Truck (sannolikhet 2)

 kolliderar med utrustning
 kolliderar med IBC-container

5. Sabotage av obehörig (sannolikhet 2)
Möjliga konsekvenser 1. påverkan på mark

2. påverkan på mark
3. påverkan på mark och luft

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 dubbla pumpar är installerade
 larm
 brandslang finns 2 stycken

Konsekvens 2
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Dagvattenbrunnen bör markeras
 Tätting bör införskaffas
 Rutiner för när tätting skall användas bör skapas
 Förvara inte flytande avfall i närheten av uppsamlingsdiken  
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Anläggning: TM3
Område: Lossning av bindemedel
Skadehändelse Utsläpp av produkt 
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)
 tankbil inklusive slang
 kopplingar 
 rörledning till cistern

2. Överfyllnad av tank (sannolikhet 1)
3. Halt underlag (sannolikhet 2)

 tankbil välter
 tankbil kolliderar med fasta eller rörliga föremål 

4. Tankbilen kolliderar med annat fordon (sannolikhet 2)
5. Brand (sannolikhet 2)

 tankbil 
 byggnad 

Möjliga konsekvenser 1. Påverkan på mark och vatten (dräneras ner till guldfiskbäcken)
2. Farligt avfall genereras
3. Påverkan på mark och vatten 
4. Påverkan på mark och vatten
5. Påverkan på mark och vatten

Befintligt skydd Skyddsåtgärder
 rutin för åtgärd vid spill/tillbud/läckage finns.
 spillzon under kopplingarna leder till invändig invallning
 hårdgjord mark sluttar mot husvägg
 regelbundet underhåll av tankbil och slang
 fortlöpande tillsyn och rengöring av cisterner, kopplingar och rörledningar
 högnivålarm
 alla cisterner är invallade
 rutin för lossning av kemikalier
 snöröjning och halkbekämpning
 enkelriktad trafik vid bindemedellossningen
 brandslang och brandsläckare 

Konsekvens 2
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Sätt tak över snabbkopplingarna utomhus för att hålla regn och snö borta från 
spillzonen  

 Rengör snabbkopplingarna efter varje lossning
 Märk snabbkopplingen för uttag av släckvatten vid brand
 Installera larm på lossningsplatsen 
 Stelnat bindemedel samt is och snö på snabbkopplingarna kan leda till att 

bindemedel läcker ut och genererar därmed farligt avfall
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Anläggning: TM3
Område: Beredning av latex
Skadehändelse Utsläpp av produkt till reningsverk
Orsaker till 
skadehändelsen 

1. Haveri av (sannolikhet 2)
 mixertank
 utjämningstank
 pumpar
 rörledningar
 ventiler

2. Brand (sannolikhet 2)                                                                                                                                  
Möjliga konsekvenser 1. Påverkan på reningsverk, farligt avfall genereras

2. Påverkan på reningsverk och luft, farligt avfall genereras
Befintligt skydd Skyddsåtgärder

 fortlöpande tillsyn 
 brandsläckare samt brandslang

Konsekvens 1
Sannolikhet Se bedömning inom parentes i Orsaker till skadehändelsen ovan
Är risken tolerabel? Ja
Kommentarer och 
rekommendationer

 Undvik förvaring av IBC-container samt trucktrafik i beredningslokalen
 Vatten på golvet kan orsaka halt underlag som leder till truckolyckor och bör 

därför skrapas bort
 Bindemedel skall inte komma till reningsverket. Om stora mängder bindemedel

hamnar i avloppsvattnet bör det pumpas till bufferttanken och därifrån pumpas 
till reningsverket i små doser


