
Länsstyrelsen Skåne 

Ink 2014 -06- 13 

Dnr x 

19( - 13 

Länsstyrelsen Skåne 

Milj öprövningsdelegationen 

205 15 Malmö 

Aktbilaga nn Vi> 
63

79
98

8-
v
1

 

(39o-107 
Dnr. 551-29792-2013. Kristianstads Mejeri AB; nu fråga om 
komplettering av handlingar 

Milj öprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne har i kompletteringsföreläggande av den 28 

maj 2014 underrättat Kristianstads Mejeri AB ("Bolaget") om att Bolagets ansökan om tillstånd 

enligt miljöbalken behöver kompletteras på sätt som anges i skrivelsen. 

Bolaget inkommer härigenom med kompletteringsskrift i 15 exemplar varav ett original samt en 

digital version (per e-post). Kompletteringsskriften disponeras enligt följande, utöver detta 

följebrev: 

— Bifogad Bilaga 1 med underbilagoma 1.1 — 1.2 avser kompletteringar med anledning av 

det aktuella kompletteringsföreläggandet. 

Beträffande Miljöprövningsdelegationens synpunkter angående utsläpp till dagvatten vill Bolaget 

framhålla att Bolaget återkallar sin talan i denna del på det sätt som närmare redovias i Bilaga 1. 

Eventuella frågor med anledning av kompletteringsskriften ställs till undertecknad antingen per 

telefon 010-614 55 16 eller via e-post mathias.lindquist@vinge.se. 

Malmö den 13 juni 2014 

Mathias Lindquist 

Bilagor 

Bilaga 1 
Bilaga 1.1 
Bilaga 1.2 

Kristianstads Mejeri AB, Kompletteringsskrift, 2014-06-13 
P&B Brandkonsult AB, PM Ammoniak — Spridningsberäkningar, 2014-06-04 
Francks Kylindustri, Rapport Kyl-/Värmepumpsanläggning, Bedömning av utsläppsrisk, 
2014-03-01 (rev. 2014-06-10) 
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KRISTIANSTADS MEJERI AB, 2014-06-13 KOMPLETTERINGSSSKRIFT, BILAGA 1 

Dnr. 551-29792-2013. Komplettering med anledning av föreläggande från 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne 

Med anledning av Miljöprövningsdelegationens kompletteringsföreläggande av den 28 maj 2014 
(aktbilaga 9) inkommer Kristianstads Mejeri AB ("Bolaget") med komplettering av tidigare ingivna 
ansökningshandlingar enligt följande. 

1.Utsläpp till dagvatten 

Bolagets justering 

Bolaget återkallar härmed villkorsförlag nummer 3 samt justerar sin ansökan i så måtto att frågan om 

avledning av processavloppsvatten till dagvattensystem inte ska prövas inom ramen för pågående 

tillståndsansökan. I händelse av att avledning av processavloppsvatten till dagvattensystem skulle bli 

aktuell i framtiden har Bolaget för avsikt att låta pröva saken inom ramen för en separat ansökan om 

ändringstillstånd eller på annat sätt som Bolaget och tillsynsmyndigheten i samråd bedömer vara ett 

lämpligt sätt att pröva saken. 

Beträffande av Bolaget övriga föreslagna villkor (1-2 samt 4-9), så föreslår Bolaget för enkelhetens 

skull att numreringarna kvarstår under den fortsatta handläggningen eftersom det i olika avsnitt i 

redan inlämnade handlingar görs hänvisningar till villkoren enligt denna numrering. 

2. Riskanalys avseende ammoniak. 

I de kompletterande handlingarna har ni lämnat en bedömning av risker vid utsläpp av ammoniak 

från kyl- och värmepumpsanläggningen. Dokumentet redogör för tänkbara konsekvenser för 

personal inom anläggningen. Ansökningshandlingarna ska kompletteras med beskrivning av de 

eventuella riskerna som kan vara aktuella för boende och andra människor som vistas i 

omgivningen, det vill säga utanför anläggningen, på grund av mindre och större utsläpp av 

ammoniak samt vilka åtgärder som vidtas för att minimera dessa. 

6
3
7
8
4
13

-v
1 



Bolagets komplettering 

Bolaget har låtit utreda de eventuella risker som kan vara aktuella för boende och andra människor 

som vistas utanför anläggningen på grund av mindre och större utsläpp av ammoniak, se bifogad 

Bilaga 1.1. 

Utredningen utgår från ett värsta-fall-scenario som i enlighet med tidigare genomförd riskanalys i 

bifogad Bilaga 1.2 skulle bestå av brand i kylmaskinrum som leder till spridning av ammoniak till 

omgivningen via en avblåsningsledning. Sammanfattningsvis visar resultatet av nu aktuell utredning 

att påverkan på människor utanför anläggningen får anses vara ytterst begränsad vid spridning av 

ammoniak från avblåsningsledningen. Då utredningen utgår från ett värsta-fall-scenario bedöms 

utsläpp av ammoniak på annat sätt än via avblåsledningen vara förenad med påverkan som är lägre 

än "ytterst begränsad". Det utredda värsta-fall-scenariot inkluderar enligt Bolagets mening därför 

såväl "mindre och större utsläpp av ammoniak" enligt Miljöprövningsdelegationens begäran. Med 

anledning av den begränsade påverkan som har konstaterats i värsta-fall-scenariot har inga 

ytterligare potentiella utsläpp av ammoniak utretts i detta skede. 

Åtgärder för att minimera risken för spridning av ammoniak från Bolagets anläggning framgår av 

summeringen i avsnitt 12 (s. 6) i bifogad Bilaga 1.2. 

BILAGOR 

Bilaga 1.1 P&B Brandkonsult AB, PM Ammoniak —Spridningsberäkningar, 2014-06-04 

Bilaga 1.2 Francks Kylindustri, Rapport Kyl-/Värmepumpsanläggning, Bedömning av utsläppsrisk, 

2014-03-01 (rev. 2014-06-10) 
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Ammoniak - Spridningsberäkningar 

Objekt: 

Projektet avser: 

Uppdragsgivare: 

Framtagen av: 

Kvalitetsgranskad av: 

Datum: 

Kristianstads Mejeri AB, del av ammoniakkylanläggning 

Spridningsberäkningar avseende ammoniak från brandutsatt 
tryckkärl 

Dan Bödtker, Kristianstads Mejeri AB 

Ola Cederfeldt 

Tobias  Widell 

2014-06-04 
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BAKGRUND 
Detta PM syftar till att redogöra för spridningsbilden vid utsläpp av ammoniak från 
avblåsningsledning från högtrycksdel KM101 och KM102 på en av ammoniakkylanläggningarna på 
Kristianstads Mejeri AB. 

Utgångspunkten är att redovisa ett "värsta troligt fall", vilket, enligt genomförd riskanalys från 
Franckes Kylindustrier, utgörs av brand i kylmaskinrum som leder till spridning via 
avblåsningsledning ut till det fria. 

Avblåsnings ledningen är dimensionerad för ett flöde motsvarande knappt 0,19 kg/s, vilket används 
som källstyrka i redovisade beräkningar. 

BERÄKNINGAR 
Spridningsberäkningarna utförs med datormodellen  ALOHA  som är framtagen och utvecklad i USA 
av US  Environmental Protection  Agency (EPA) och National  Oceanic  and  Atmospheric 
Administration (NOAA) där den ofta tillämpas för riskanalyser. ALHOA medger möjlighet att 
beräkna utsläppet både som tunggasspridning och som passiv spridning, vilket nyttjas för att kunna 
bedöma effekten av utsläppet beroende på om utsläppet sker helt i gasfas (passiv spridning) eller om 
utsläppet sker i ren vätskeform alt. i blandad form med gas och vätska/aerosoler (tunggasspridning). 

Eftersom  ALOHA  endast redovisar koncentrationer i marknivå har även beräkningar genomförts med 
Spridning Luft som ingår i  RIB.  I Spridning Luft finns dock ingen möjlighet att ansätta 
utsläppspunkten över marknivå. Därför antas att beräkningarna i Spridning Luft sker på aktuell 
utsläppshöjd och koncentration studeras på samma höjd nedströms från utsläppet. Spridningen i 
Spridning Luft beräknas som tunggasspridning som övergår i en passiv spridning. 

Beräkningarna redovisar på vilket avstånd från utsläppspunkten en koncentration om 400 ppm uppnås. 
Koncentrationen 400 ppm har ansatts då det mellan 400 och 700 ppm normalt endast förekommer 
irritation av ögon, näsa samt hals och kortvarig, sällsynt exponering i detta härad orsakar vanligen 
ingen allvarlig påverkan. 

Indata 
För aktuellt scenario med brand i kylmaskinrummet kan ett kontinuerligt utsläpp ske. Källstyrkan är 
vid brand ca 0,19 kg/s baserat på uppvärmning av aktuell systemkomponent. Ett kontinuerligt utsläpp 
kan då pågå som mest i ca 50 minuter, givet att hela systemets fyllnadsmängd släpps ut, vilket är 
konservativt eftersom en kylande/släckande insats av räddningstjänsten bedöms kunna ske inom 10 
minuter efter inkommit larm. Avblåsnings ledningen mynnar på tak ca 13 m ovan mark. 

Vindens hastighet påverkar till stor del resultatet av spridningen. En hög vindhastighet ger som regel 
endast höga koncentrationer på nära håll, medan låg vindhastighet sprider molnet (minimalt med 
turbulens) och kan ge konsekvenser på längre håll. Väderdata från mätningar i Hörby har använts med 
mätvärde från åren 1960-2004. Medelvindhastigheten vid SMHI:s mätstation i Hörby under åren 
1960-2004 var ca 3,4 m/s (varierar mellan 2,6 och 4,0 m/s under året.). 

PBKunskap som skyddar människor, varde och miljö 2 
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Spridningen från en olycka blir värre om lägre vindhastighet ansätts vilket medför att 3,4 m/s har 
använts vid beräkningen av de  fiesta  scenarier och 2,5 m/s när särskild analys bedömts nödvändig. 

Värdet 2,5 m/s är alltså lågt satt och är således konservativt. 

Beräkningsmodellerna i  ALOHA  och Spridning Luft använder sig av Pasquills stabilitetsklasser som 
beskriver skiktningen i atmosfären. I beräkningarna har 2 olika stabilitetsklasser (D och E) tillämpats 
för att beskriva variationen över året. Stabilitetsklass D (neutral skiktning) som sannolikt uppkommer 
vid vindhastigheter över 3 m/s bedöms vara den vanligaste stabilitetsklassen i området under vår och 

höst, både dag-och nattetid. Stabilitetsklass E (stabil skiktning) är möjlig främst nattetid och vintertid, 
men dessa förutsätter vindhastigheter under eller strax över 3 m/s och får ses som ytterst ovanlig. 

Spridningsberäkningarna i  ALOHA  genomförs för att undersöka hur ett utsläpp ovan tak ca 13 meter 
ovan mark sprider sig neråt och om detta skulle kunna tänkas påverka personer som vistas utomhus i 
markplan. 

Nedanstående beräkningar har genomförts i  ALOHA  med följande förutsättningar: 

• la - Vindhastighet 3,4 m/s, stabilitetsklass D, källstyrka 0,19 kg/s, passiv spridning 

• lb  - Vindhastighet 2,5 m/s, stabilitetsklass E, källstyrka 0,19 kg/s, passiv spridning 
• lc  - Vindhastighet 3,4 m/s, stabilitetsklass D, källstyrka 0,19 kg/s, tunggasspridning 

För samtliga simulerade scenarier i  ALOHA  som nyttjat en passiv spridningsmodell sprids ej 
ammoniaken till marknivå utomhus, vilket medför att spridningsbilder från dessa simuleringar ej 

redovisas. Om en modell för tunggasspridning väljs istället så erhålls annorlunda resultat då 

ammoniaken sprids ner till marknivå. Vid tunggasspridning i  ALOHA  antas dessutom utsläppskällan 
alltid vara i marknivå varför effekten av en högt placerad utsläppspunkt inte kan analyseras. För 
aktuellt scenario bedöms en utströmning i vätskefas vara väldigt osannolik då scenariot förutsätter 
brand i kylmaskinrum och således överhettad ammoniak i gasfas. 

Spridningsberäkningarna i programvaran Spridning Luft genomförs för att undersöka hur ett utsläpp 
ovan tak ca 13 meter ovan mark sprider sig nedströms på samma höjd. Detta görs för att kunna 
bedöma koncentrationer invid friskluftsintag till ventilationssystem och koncentrationer inomhus i 

angränsande byggnader. 

Nedanstående beräkningar har genomförts i Spridning Luft med följande förutsättningar: 

• 2a - Vindhastighet 3,4 m/s, stabilitetsklass D, källstyrka 0,19 kg/s, tungas till passiv spridning 
• 2b - Vindhastighet 2,5 m/s, stabilitetsklass E, källstyrka 0,19 kg/s, tungas till passiv spridning 

12B Kunskap som skyddar människor vörde och miljö 3 
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Resultat 
Resultaten av beräkningarna åskådliggörs i detalj nedan. Generellt kan sägas att spridning till det fria 
troligen ej påverkar personer utomhus i marknivå. Detta eftersom utsläppet endast initialt antas sprida 
sig som en tung gas och därefter övergår i passiv spridning (se scenario la och  lb  i tabell 1 nedan). 

Då  ALOHA  endast kan nyttja en spridningsmodell för respektive simulering så resulterar springningen 
med ttmggasmodellen (scenario 1c) att väldigt höga koncentrationer uppträder för detta scenario i 
marknivå i närområdet och utsläppet är dessutom i dessa beräkningar placerat i marknivå. 
Koncentrationer överstigande 400 ppm uppnås bort emot ca 160 meter från utsläppskällan i marknivå. 
Eftersom ammoniaken ej bedöms bete sig som en tunggas utan spridningen kommer övergå i passiv 
spridning så anses dessa resultat vara på den extremt konservativa sidan. Därför anses beräkningar 
med programvaran Spridning Luft vara mer representativa då denna modell tar hänsyn till initial 
tunggasspridning som övergår i passiv spridning. 

För scenario 2a och 2b så är utsläppshöjden satt i marknivå på grund av begränsningar i programvaran. 
Om dessa resultat antas giltiga i marknivå, vilket är ett konservativt antagande, kommer 
koncentrationen på ett avstånd om ca 100 meter att understiga 400 ppm. 

Tabell 1: Översikt för utdata från genom förda simzderin ar. _ 

Nr Programvara Modell Utsläpp (kg/s) Avstånd (m) inom vilket koncentrationen 400 ppm överskrids utomhus 

la ALOHA Passiv 0,19 00> 

lb ALOHA Passiv 0,19 Ow 

1 c ALOHA Tunggas 0,19 160') 

2a Spridning Luft Tunggas-Passiv 0,19 50°) 

2b Spridning Luft Tunggas-Passiv 0,19 1000) 

(1) Utsläpp beräknat på 13 meters höjd, koncentrationen beräknad i marknivå och där förekommer ej någon ammoniak i detta fall. 

(2) Tunggasspridningsmodell har nyttjats för denna beräkning, med utsläpp i marknivå och resultat i maknivå. 

(3) Dessa beräkningar tar ej hänsyn till utsläppspunktens höjd, utsläpp antas ske i marknivå. 

PB Kunskap som skyddar människor, värde och miljö 4 
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Figur 1: Resultat av ammoniakspridning vid scenario  lc  - tunggasspridning. Bortom 160 meter 

understiger koncentrationen 400 ppm. 
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Figur 2: Resultat av ammoniakspridning vid scenario 2a - tunggasspridning som övergår till passiv 
spridning. Bortom 50 meter understiger koncentrationen 400 ppm. 
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Figur 3: Resultat av ammoniakspridning vid scenario 2b — tunggasspridning som övergår till passiv 

spridning. Bortom 100 meter understiger koncentrationen 400 ppm. 
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SLUTSATSER 
Utifrån genomförda beräkningar kan det konstateras att på ett avstånd bortom 100 meter så understiger 
ammoniakkoncentrationen 400 ppm vid utsläpp från avblåsningsledningen. Inom 100 meter från 
avblåsningsledningens mynning vistas ytterst få personer och merparten av detta område består av 
verksamhetens eget område. Således anses påverkan på personer utanför verksamheten vara ytterst 
begränsad. Nedanstående figur redovisar område inom vilket ammoniakkoncentrationen överstiger 
400 ppm. 

Figur 4. Rödmarkerat område utgör område där koncentrationen 400 ppm överskrids i händelse av 
utsläpp från avblåsningsledning vid brand i kylmaskinruni. Påverkan utanför Kristianstads Mejeris 
område är ytterst begränsad. 

P&B Brandkonsult AB 

Ola Cederfeldt 
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1.Inledning 

Denna bedömning har initierats i samråd med Dan Bödtker på Kristianstads Mejeri AB. 
Syftet är att redovisa hur vi bedömer risker för utsläpp av köldmedium. 

2. Orientering 

Denna bedömning behandlar primärt de ammoniakbaserade kyl-/värmepumpssystemen inom 
rubricerad anläggning, specifikt om utsläpp srisk till omkringliggande miljö. 

De ammoniakbaserade kylsystemen är uppdelade på tre olika maskinrum, ett i källaren 
byggnadsdel 1, samt två i markplan mellan byggnadelarna 2 och 3. Se separat 
orienteringsritning. Fyllnadsmängderna är ca 900 kg i källaren, 2x55 kg + 400 kg i markplan. 

Systemen har flera olika tryckavsäkringsledningar som mynnar utomhus ovan yttertak. 
Tryckavsäkringssystemet är vid varje tillfälle placerat och konstruerat enligt gällande 
tryckkärlsföreskrifter. Tryckavsäkringssystemet kontrolleras, precis som systemen i sin helhet, 
återkommande av ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning. 
Dimensionerande för tryckavsäkringssystemet är vanligtvis det s k brandfallet, där tryckkärl 
måste ha tryckavsäkring i händelse av brand i kylmaskinrummet så att tryckkärl avlastas. 
Då kompressorerna vanligtvis är försedda med intern överströmningsventil mellan tryck- och 
sugsida erfordras i sådana fall ingen avsäkring för s k skenande kompressor. 

3. Metodik 

Bedömningen är utförd som en konsekvensanalys av typen Vad-Händer-Om (What-If) med 
bedömd sannolikhet samt säkerhetsplan för minimering av risk. 

4. Underlag 

Platsbesök och intervjuer. 
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5. Ko i sekvensklasser 

KONSEKVENS (K) OMFATTNING 
A Försumbar - övergående obehag 
B Marginell — lättare skador 
C Betydande — svårare skador 
D Stor — livshotande skador 
E Katastrofal - dödsfall 

6. Sannolikhetsklasser 

SANNOLIKHET (S) OMFATTNING 
0 1 gång på 1000 'år 
1 1 gång på 100-1000 år 
2 1 gång på 10-100 år 
3 1 gång på 1-10 år 
4 >1 gång på 1 år 

7. Riskmatris 

4 R5 R6 R7 R8 R9 
3 R4 R5 R6 R7 R8 
2 R3 R4 R5 R6 R7 
1 R2 R3 R4 R5 R6 
0 R1 R2 R3 R4 R5 
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8 Analys — Vad-Händer-Om (What-ID 

SKADA ORSAK KONSEKVENS K S SÄKERHETSPLAN 
Manuell 
avstängningsv 

Säte skadat eller 
försmutsat. 

Köldmedium läcker ut i 
kylmaskinrum och larm 
detekterar på låg nivå, 
Eventuell 
underhållspersonal tar sig 
ut i det fria. 

A 3 Förs in som återkommande 
kontrollpunkt i program för 
planerad service. entil är otät. 

Korrosion på 
rör, 
komponent 
eller 
tryckkärl. 

Undermålig 
ytbehandling, fel 
materialval eller yttre 
påverkan. 

Köldmedium läcker ut i 
kylmaskinrum och larm 
detekterar på låg nivå, 
Eventuell 
underhållspersonal tar sig 
ut i det fria. 

A 1 Återkommande kontrollpunkt 
hos ackrediterat kontrollorgan 
för tryckkärlskontroll. 

Vibrations- 
brott på 
klenrör. 

Bristande 
rörklamring eller 
felkonstruktion. 

Köldmedium läcker ut i 
kylmaskinrum och larm 
detekterar på hög nivå, 
Eventuell 
underhållspersonal tar sig 
ut i det fria. 

B 2 Förs in som återkommande 
kontrollpunkt i program för 
planerad service. Sektionera vid 
faktiskt läckage. 

Manuell 
avstängnings- 
ventil är 
öppen. 

Slarv vid service. Köldmedium läcker ut i 
kylmaskinrum och larm 
detekterar på hög nivå. 
Eventuell 
underhållspersonal tar sig 
ut i det fria. 

B 2 Alla öppna rörändar/ventiler 
förses med täckhuvar. 
Kontrollpunkt  fore  påfyllning av 
köldmedium. Sektionera vid 
faktiskt läckage. 

Axeltätning 
otät. 

Slitage, dålig 
uppriktning eller 
lagerfel. 

Köldmedium läcker ut i 
kylmaskinrum och larm 
detekterar på hög nivå. 
Eventuell 
underhållspersonal tar sig 
ut i det fria. 

B 2 Rikta upp motor med 
laserinstrument. Byt ut 
slitagedelar enligt tillverkarens 
rekommenderade intervall. 
Sektionera vid faktiskt läckage. 

Mekanisk 
åverkan på 
klendelar av 
utomstående 
service- 
personal. 

Bristande kunskap 
om aktuellt system. 

Köldmedium läcker ut i 
kylmaskinrum och larm 
detekterar på hög nivå, 
Eventuell 
underhållspersonal tar sig 
ut i det fria, 

C 2 Personal som arbetar i 
kylmaskinrummet ska 
informeras om risker, 
arbetsmetoder och personlig 
skyddsutrustning. Sektionera vid 
faktiskt läckage. 

Packning eller 
tätningsbleck 
är otätt. 

Bristande kontroll vid 
återmontage efter 
service. 

Köldmedium läcker ut i 
kylmaskinrum och larm 
detekterar på låg nivå. 
Eventuell 
underhållspersonal tar sig 
uti det fria. 

B 2 Kontrollera att packningar och 
bleck är oskadade  fore 
återmontage. 

Säkerhets- 
ventil öppnar. 

Brand i 
kylmaskinrum. 

Köldmedium strömmar ut 
ovan yttertak. 

C 1 Det ska aldrig finnas brännbara 
material i kylmaskinrummet. 
Invänta räddningstjänst som 
släcker brand och neutraliserar 
utsläpp med vatten. 
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9. Bakgrundsinformation — Föreskrifter och köldmedienivåer 

71 731.:75 537707 3. Samon har till dags dta 
tillverkat tiotusentals detektorer för främst kylindustrin, men även inom andra områden där 
skadliga eller farliga koncentrationer av gaser kan förekomma. 

Ammoniaklarm i kylanläggningar Lämpliga larmnivåer 

Ammoniak är vanligt i kylanläggningar men beroende Larmnivåerna beror på var detektorn placeras och vad som skall 

på dess farlighet vid högre koncentrationer måste den skyddas. Följande nivåer kan anses utgöra riktvärden för olika 

hanteras med respekt. applikationer: 

I de allra  fiesta  fall när det gäller läckagelarm och 

Ammoniak är syftet ett så kallat "katastroflarm", 

alltså att med hjälp av larmsystemet kunna vidta 

sådana åtgärder att ingen fara för personskada 

uppstår vare sig inom anläggningen eller för personer 

i omgiv-ningen. 

När krävs ett larmsystem? 

Användandet av Ammoniak i kylanläggningar regleras 

av Europiska kylnormen (EN378:2008) och Svensk 

Kylnorm där kravet är att i alla anläggningar med en  

- Förlarm (C) = Läckagelarm 50 - 300ppm 

- Driftlarm (B) 500 - 1000ppm 

- Höglarm (A) = Personskydd > 3000ppm 

Larmnivåers funktion 

- C-larm = driftlarm till underhållspersonal - Ej akut 

- B-larm = driftlarm till underhållspersonal - Akut, 

blixtljus och eventuell siren aktiveras. 

- A-larm = som B-larm samt larm till Räddningstjänst, 

kylanläggningen stoppas (strömmen bryts) 

fyllning > 50 kg skall ha fast installerad detekterings- OBS! Hög nivå (A) i utloppsledning skall ej skickas vidare till 

utrustning i maskinrum och andra utrymmen där ett Räddningstjänsten. 

läckage kan orsaka personskada. (praktiskt 

gränsvärde uppnås). 

I Sverige regleras all hantering av farliga gaser, av 

AFS2000:42 (Arbetsplatsens utformning) och 

AF51997:7 (Gaser). I dessa föreskrifter ställs krav på 

att riskanalys / riskbedömning skall göras. 

Drift och underhållsinstruktioner 

Enligt gällande lagar och bestämmelser skall larmsystem et 

kontrolleras av sakkunnig minst en gång per år och resultatet skall 

journalföras i anläggningens loggbok. 

(AFS 2000: 42 (Arbetsplatsens utformning) anger dock a tt systemet 

skall provas kvartalsvis.) 

AFS 2011:18 (Hygieniska gränsvärden) är normalt ej 

tillämplig som gränsvärden för driftlarm då dessa 

anger gränsvärden under en vägd tidsperiod. 

Vad är ett larmsystem? 

Ett larmsystem består av en kedja - från upptäckt av 

Fara till åtgärd! Det är viktigt att tänka igenom vilka 

åtgärder som skall vidtas på respektive larmnivå och 

planera För att lämplig personal blir informerad, som 

anläggningsansvarig, kylentreprenör, SOS-central och 

eventuellt Räddningstjänsten. 

Projektering och installation 

Vid projektering är det viktigt att alla potentiella 

läckageställen identifieras. Man bör också tänka 

igenom var blixtljus och sirener skall placeras för att 

säkerställa att personal blir uppmärksammade på 

faran och inte går in i något Ammoniakfyllt utrymme 

utan sätter sig i säkerhet enligt en på förhand 

uppgjord plan. 

Vid montering av detektorerna måste man också ta 

hänsyn till hur lokalen ser ut, till- och 

frånluftsventilation etc. för att uppnå maximal 

täckning och for att undvika s.k. falsklarm. 

Att tänka på: 

- Ammoniaklarm skall strömförsörjas via batteri  back-up  vid 

strömbortfall. (under minst 60 minuter) 

- I samband med oljeavtappning kan koncentrationen av ammoniak 

uppgå till 100-200ppm varför det kan vara lämpligt med en 

"servicefunktion" som tillfälligt kan blockera utgående larm. 

- Blixtljus som aktiveras på C eller B-larm får EJ placeras så de är 

synliga för allmänheten och därmed kan orsaka onödig oro/åtgärder. 

- Normalt skall man stoppa anläggningen vid läckage och vädra ut 

Ammoniaken men i vissa fall kan det vara lämpligare att innesluta 

läckaget tills lämpliga åtgärder vidtagits. 
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10. Sammanfattning - Säkerhetsplan 

Vår värdering av "risk för brand i kylmaskinrummet" ger sannolikhetsklass "1". 
Detta baserar vi på statistik bland de system vi byggt eller underhåller. 
Inte på någon av dessa anläggningar har ett brandfall i kylmaskinrummet uppträtt historiskt. 

Använder man maskinrummet som det ska användas, så är det dessutom rent och tomt på 
brännbara material. 

Anläggningarna är med återkommande tryckkärlskontroll, flertalet begränsningsfunktioner, 
samt köldmediedetektorer i rumsluft tillräckligt ur säkerhetssynpunkt. 

Man kan för framtiden överväga, att vid köldmedielarm fjärrstoppa ventilationsaggregatet som 
försörjer matsalen, detta ser vi som en framtida samrådspunkt med lokal räddningstjänst. 

Funktionen "fjärrstoppa ventilationsaggregat" kommer att erhållas via ammoniaklarmet som 
vidarekopplas via överordnat styrsystem. 

För kommentarer ang övriga skyddssystem, såsom ventilationsanläggning, personlig 
skyddsutrustning etc hänvisas till Kristianstadmejeriets egna instruktioner. 

Vi rekommenderar inga ytterligare åtgärder  fn  utöver de i tabellen, punkt 8. 

11. Beskrivning av risker för människor utanför anläggningen. 

Se PM från PoB ang utsläpp över yttertak, daterad 2014-06-05, Rev A. 

12. Summering av åtgärder för minimering av risker. 

• Besiktning av kylanläggningarna utförs enligt krav i föreskriften "AFS 2005:3 
BESIKTNING AV TRYCKSATTA ANORDNINGAR", se www.av.se  

• Vid oljeavtappning följs checklistan "Checklista oljeavtappning", se KYLPÄRM. 
• Dokumentet "SÄKERHETSFÖRESKRIFTER" följs generellt i anläggningen, se 

KYLPÄRM. 
• Kompletterande information/checklistor för respektive maskin/aggregat följs vid 

serviceåtgärder, se manual för respektive utrustning. 
• Ytterligare värdefull kompletterande information finns i lokal KYLPÄRM. 

FRANCKS KYLINDUSTRI 

,Sur,e 0,s, /,ilad 
Helsingborg 2014-03-01 
Rev. 2014-06-10 
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