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ARBETSMILJÖ VID UTVINNING, BEREDNING OCH TRANSPORT AV

VISSA BRÄNSLEN FÖR STORA KRAFT- OCH VÄRMECENTRALER

1. Bakgrund

Redogörelsen syftar till att belysa risker i arbetsmiljön

och därav föranledda arbetsskador vid utvinning, beredning

och transport av kol, olja, naturgas, torv och

skogsbränsle för värmekraft-, kraftvärme- eller värmeverk.

Torv och ved antas utgöras av inhemska bränslen, de övriga

av importerade.

Det viktigaste principiella underlaget för redogörelsen

utgör den publikation (SOU 1977:70) "Arbetsmiljö vid

energiproduktion" (1), vilken medföljde som bilaga till

Energi- och miljökommitténs betänkande (SOU 1977:67).

Förnyelse av här aktuella processled har skett med hjälp

av den i referensförteckningen angivna litteraturen m m.

För varje prccessled gäller att dess dri ftsskede

(bruksskede) föregås av ett anläggninsskede

(byggnadsskede) och detta i sin tur av ett verkstadsskede

(tillverkningsskede) etc, vilka var för sig kan ge upphov

till risker och arbetsskador. Med arbetsskadebelastningen

från verkstadsskedet avses sådan som härrör från

tillverkning av utrustning, vilken används under

anläggningsskedet eller under driftsskedet i anläggningen

eller för transporter. Denna belastning har här inte

medtagits i något fall, trots att den kan ha varit mycket

betydande exempelvis under tillverkning av fartyg och

hamnkranar m m vid sjötransporter, räls, lok och vagnar

m m vid järnvägstransporter; och lastbilar vid

biltransporter etc. Det gäller nämligen inte bara att

inhämta denna typ av arbetsskador ucan även att hänföra



dem till producerad enhet under driftsskedet

(bruksskedet). Arbetsskadebelastningen under

anläggningsskedet är också svårfångad. I vilken

utsträckning den kunnat medtagas framgår av beskrivningen

av de skilda processleden.

Arbetsskadebelastningen under driftsskedet påverkas, vad

gäller kol, olja och naturgas, av antaganden om importland

- såväl m a p utvinningsmetoder som m a p art och längd av

transporter. För torv, skogsbränsle inverkar bl a antagna

lägen av utvinnings- och avvverknignsplatser - i

förhållande till förbrukande kraft- eller värmecentraler

- på art och längd av transporter och därmed på

arbetsskadebelastningen. Valda alternativ och skälen till

dessa anges under beskrivningen för varje processled.

Risker och skadliga miljöfaktorer i arbetsmiljön kan ge

upphov till negativa effekter för arbetstagaren inte bara

i form av arbetsskada utan även i form av besvär. En

arbetsskada förutsätts i någon form ha påvisats av en

utomstående. Ett besvär är en känsla av obehag hänförd

till någon faktor, som arbetstagaren anser eller tror kan

påverka honom negativt. Besväret kan vara fysiskt eller

psykiskt betingat. En viss typ av besvär kan uppträda hos

en större eller mindre grupp av arbetstagare i en viss

verksamhet och kan ge sig tillkänna i olika grad för de

enskilda individerna. Över besvär som härrör från

arbetsmiljön saknas tillräckligt statistiskt underlag för

att man skall kunna ta hänsyn till dem i en redogörelse av

detta slag. De berörs därför inte i det följande.

Från och med 1979 infördes i Sverige ett nytt

informationssystem om arbetsskador (ISA) med

arbetarskyddsstyre Isen som huvudman. En årlig

arbetsskadestatistik utformas sedan dess av



arbetarskyddsstyrelsen och produceras av statistiska

centralbyrån. Den senaste utgåvan avser 1983 (2). Från och

med 1979 finns även arbetsskadestatistik för första

halvåren till och med 1985. Den är dock inte tillräckligt

detaljerad för act vara av intresse i detta sammanhang.

Nya rutiner för presentation av arbetsskadestatistiken

började gälla fr o m 1979. Statistiken omfattar sedan dess

inte bara arbetstagare utan även egenföretagare och

värnpliktiga m m. Den statistik som redovisas här berör

givetvis endast arbetstagare. I denna statistik ingår ej

heller skador som inträffat vid färd till och från arbetet

(färdolycksfall). Begreppet "svårhetstal" är ändrat och

baseras endast på antalet sjukdagar; varken

invaliditets- eller dödsfall är inräknade. Detta

svårhetstal anger ISA som antal sjukdagar per tusen

arbetstimmar. Arbetsskaderisken (skadefrekvensen,

risktalet) uttrycks som tidigare i antal skador per en

miljon arbetstimmar. Som mått på hur allvarliga skadorna

är, anger ISA det genomsnittliga antalet

sjukersättningsdagar samt det absoluta antalet dödsfall

och invaliditetsfall. Den officiella statistiken över

arbetsskadorna (2) kan emellertid i fråga om de här

berörda verksamheterna i Sverige endast utnyttjas för en

översiktlig riskbedömning. ISA har därför ombetts att om

möjligt lämna vissa kompletterande uppgifter. ISA har

emellertid ingen statistik som gör det möjligt att hänföra

arbetsskadorna till utvunna (avverkade), beredda och

transporterade kvantiteter. Erforderliga kompletterande

uppgifter har delvis kunnat inhämtas ur statistiska

centralbyråns publikationer. I några särskilda fall har

dessutom personal på några tekniska byråer och sektioner

inom arbetarskyddsstyrelsens tillsynsavdelning bistått med

uppgifter. I fråga om arbetsskador vid järnvägstransport

och sjötransport m m har mer detaljerade uppgifter kunnat

inhämtas från statens järnvägar och sjöfartsverket m fl.



Tabell 1:1 Arbetsskadefrekvens inom vissa näringsgrenar i

Sverige 1983. Från (2) och ISA.

Vissa närings-

grenar

Arbetsolycks- ochsjukdomsfall

Antal skador därav dödsfall

per 1 miljon arbetstimmar

1) 49,2

2

353

3841

5

11 Jordbruk, jakt

12 Skogsbruk

12201 Skogsavverkning,

virkesmätning

Gruvor och mineralbrott

Petroleumraffinaderier

Skeppsvarv och båtbyggerier

Byggnadsindustri

5011 Schaktningsverksamhet

50121 Uusbyggnadsindustri

50122 Väg-, vatten- och linje-

byggnadsindustri

711 Landtransport

7111 Järnvägar

7114 Lastbilsåkerisr

7121-7122 Sjöfart

7121 Utrikes- och kustsjöfart

7122 Sjötransport på inre

vattenvägar

71239 Hamnväsen m m

71232 Stuverirörelse

0,1

53,9

52,4

53,7

19,4

82,6

43,9

33,3

55,2

34.3

28,8

29,0

37,8

43,9

45,1

29,2

30,8

54,6

2)

2)

0,3

2)

0,1

0,1

0,2

0,1

0, 1

0,1

0,1

0,1

0,6

2)

2)

2)

0,3

Samtliga näringsgrenar 22,8 2)

1) Jakt, försvinnande del därav 2) Ej specificerat



Som allmän orientering för vissa av de näringsgrenar som

mer eller mindre berör för denna redogörelse aktuella

verksamheter lämnas här uppgifter om arbetsskadefrekvenser

för 1983 (2), varvid kompletterande detaljuppgifter från

ISA även utnyttjats. Se tabell 1:1. Dessa kan jämföras med

frekvensen samma år för samtliga näringsgrenar som även

angetts i tabellen.

Under senare år har lämnats omfactande översikter om vissa

av de aktuella bränslena, där processleden i Sverige och

arbetsmiljön inom dessa beskrivs. I fråga om kol gäller

detta särskilt statens vattenfallsverks publikation

"Kolets hälso- och miljöeffekter" (3), slutrapport från

Kol-Hälsa-Miljö-Projektet (KHM-Projektet). En liknande

översikt om torv utgör statens energiverks publikation

"Förbränning av torv" (4). I energiverkets förteckning

"Projektsrapporter, juli 1983 - maj 1986" (5) omfattar ett

50-tal rapporter skogsbränslen, ett 10-tal torv, ett

30-tal energiodling, ett 40-tal bränsleförädling och ett

par stycken kol. En stor del av dem som rör skogsbränslen

och torv utgör ett viktigt underlag för denna redogörelse,

däribland några som enbart behandlar arbetsmiljön. Men

även några som behandlar energiodling och bränsleförädling

har visat sig vara av betydelse. I min redogörelse för de

enskilda bränslena och deras processled har jag hänvisat

till aktuella rapporter.

Underlaget från ut landet rör speciellt kol, olja och

naturgas. Bland de publikationer som utnyttjats däritrån

har följande varit av särskild betydelse.

Energidepartementet i USA utgav i mars 1983 en handbok

"Energy Technology Characterizations Handbook" (6). Där

finns arbetsskadestatistik över antal skador och antal
12dödsfall därav per producerad energi (10 Btu) för

såväl kol som olja och naturgas. För kolet är



underjords- och ovanjordsgruvor åtskilda och

oljeutvinningen är åtskild från naturgasutvinningen.

Vidare är i båda fallen land- och havsbaserad utvinning

åtskilda. Detaljerade förutsättningar anges i de enskilda

fallen. En av bilagorna rör kolbrytning under jord. Där

beskrivs ingående tillämpade brytningsmetoder, risker,

olika miljöfaktorer och förebyggande åtgärder.

- Arbetsdepartementet i USA för en årlig

arbetsskadestatistik över kolbrytning i landet. Den

senaste tillgängliga "Injury Experience in Coal Mining,

1984" (7) är uppdelad på såväl ovan- som underjordsgruvor.

Där finns uppgifter om såväl antal arbetsolycksfall som

antal arbetssjukdomar, antal arbetstimmar och antal

producerade ton samt detaljerade uppgifter om

arbetsolycksfallens svårighetsgrad och yrkessjukdomarnas

art m m.

I Storbritannien lämnade energi- och miljökommissionen i

juli 1981 en rapport om kol och dess inverkan på miljön

"Coal and the Environment" (8). Där beskrivs bl a i

Storbritannien tillämpade metoder för utvinning,

bearbetning, lagring och transport av kol och ges vissa

synpunkter på utvecklingen i framtiden, såväl arbetsmiljön

som yttre faktorer behandlas. I fråga om arbetsskadorna

visas för såväl olycksfallen som yrkessjukdomarna

(pneumokonios) förändringarna under de senaste årtiondena

fram till och med 1979. För sistnämnda år kan

arbetsskadefrekvensen per totalt producerade ton kol och

frekvensen dödsfall därav beräknas samt en ungefärlig

fördelning ske mellan ovan- och underjordsgruvor.

Europeiska Gemenskapen ger ut årlig statistik om

arbetsolycksfall för kolgruvor under jord i sammanfattning

och för de enskilda länderna. Statistiken om

arbetssjukdomar i kolgruvor under jord har hämtats från

annat håll. All denna statistik berörs närmare under

avsnitt 2 Kol.



Om olja och naturgas har utöver litteraturen från USA (6)

m m, även inhämtats uppgifter från Oljedirektoratet och

Statens Arbeidstilsyn i Norge liksom även från

Storbritannien. Beträffande naturgas har vissa uppgifter

inhämtats även från Danmark. Till denna litteratur

återkommer jag under avsnitten 3 Kol och 4 Naturgas.

Möjligheten act återspegla arbetsmiljön med hjälo av

arbetsskadestatistik är i viss mån begränsad och detta

främst i följande avseenden.

a) Den officiella statistiken omfattar inte tillbud till

olycksfall. - Detta försvårar upptäckten av bl a riskerna

för och orsakerna till svåra olycksfall liksom

gruppolycksfall och katastrofer.

b) Den iår.ga statistikperiod som behövs för tillräcklig

infångning av svåra olycksfall gör uppgifterna mindre

aktuella.

c) Orsaken till en arbetssjukdom hänför sig i regel till

en arbetsmiljö som existerade under en tidrymd långt innan

sjukdomen upptäcktes och redovisades.

d) Många sjukdomsfall kan vara helt eller delvis

yrkesbetingade utan att detta upptäckts.

e) Statistiken är ofta otillräckligt detaljerad med

avseande på verksamhet och skadans orsak och omfattning.

f) Innebörden av vissa begrepp i olika länder

överensstämmer ej alltid helt. Dessutom tolkar inte alltid

enskilda jppgiftslämnare begreppen på samma sätt.

g) Arbetsskadefrekvenser är nästan alltid hänförda till

nedlagd arbetstid, inte till utvunnen produkt. Sistnämnda

hade för en studie av detta slag varit önskvärt.

h) Svårigheten att infånga och överföra

arbetsskadebelastningarna från verkstadsskede och

anläggningsskede har tidigare berörts. Trots att



belastningen från verkstadsskedet i vissa fall kan vara

betydande är det inte möjligt att överföra den till

driftsskedet och hänföra den till då utvunnen produkt.

Under anläggningsskedet anlitas ofta ett stort antal

entreprenörer. Men byggherren för i regel inte statistik

över entreprenadpersonalens yrkesskador. Dessutom är det

svårt att över huvud taget få fram arbetsskador från

enskilda anläggningars anläggningsskede och bedöma deras

kapacitet och livslängd, vilket krävs för att överföra

skadorna till driftsskedet. Av dessa skäl har i denna

redogörelse hänsyn inte tagits till arbetsskador i I

verkstadsskedet och - till arbetsskador i i

anläggnignsskedet endast i några särskilda fall.

i) Av a) till h) framgår att arbetsskadestatistiken i

bästa fall återspeglar arbetsmiljön vid

statistiktillfället, då det gäller risken för

arbetsolycksfall, och arbetsmiljön under ett tidigare

skede, då det gäller risken för arbetssjukdomar. Påvisade

arbetsskador leder till skyddsåtgärder av olika slag genom

företagens egna initiativ och genom krav från

myndigheterna. Härigenom förbättras arbetsmiljön

successivt. En verksamhets arbetsmiljö ändras dessutom

genom att nya råvaror, utrustningar, metoder och processer

införs, som kan ha till syfte att öka produktionen eller

att förbättra produkternas kvalitet m m.

Arbetsskadestatistiken har sålunda ett begränsat värde som

mått på en framtida arbetsmiljö för en verksamhet. För

bedömningen av arbetsmiljön bör därför även andra medel om

möjligt tillgripas.

Ett sådant medel är att utföra riskanalyser eller liknande

studier, sådana har utförts inom flera olika verksamheter

bl a inom petroleumindustrin. De kan röra riskerna inom



och manövrerbarheten av ett visst system, uppträdande

händelser och fel och deras spridning inom systemet,

liksom följderna av vissa händelser och fel m m. Sådana

studier torde emellertid oftast ha rört mycket begränsade

områden av har aktuella verksamheter och har inte heller

varit tillgängliga som underlag för denna redogörelse. I

stället har andra hjälpmedel utnyttjats.

Vid utarbetande av, t ex arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter och anvisningar har man sedan länge i regel

sökt utnyttja all tillgänglig arbetsskadestatistik och i

många fall utvecklat mer detaljerad statistik för den

aktuella verksamheten eller objektet samtidigt som man

genom studier av processerna ocb planerade förändringar

sökt bedöma även framtida risker. Det betydande

bakgrundsmaterial som finns i dessa föreskrifter och

anvisningar m m har därför utnyttjats vid bedömning av de

olika processledens risker och miljöfaktorer. I slutet av

referensförteckningen har några här aktuella föreskrifter

och anvisningar upptagits. Till de viktigaste av dessa hör

föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 1984:5) och

om dammexplosioner (AFS 1981:5) samt anvisningarna om

buller i arbetslivet (nr 110/1976).

I fråga om dammexplosioner och bränder har även annan

speciallitteratur utnyttjats liksom ifråga om explosioner

och bränder genom gaser och ångor. Dit hör vissa äldre men

grundläggande verk av Freytag (9), Nabert/Schön (10) och

Palmer (11). Men även senare arbeten av Bartknecht (12)

och Field (13) samt en publikation av Hauptverbandes der

gewerblichen Berufsgenossenschaften e V, Bonn (14).
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Arbetsmiljön har sålunda - förutom genom

arbetsskadestatistik - främst belysts på följande sätt.

Riskfaktorer knutna tili skilda bränslen har beskrivits.

Tonvikten har därvid lagts på sådana faktorer, som medfört

eller kan väntas medföra svåra olycksfall. Riskerna har

även belysts genom att inträffade olyckor av

katastrofkaraktär berörts i några. I verksamheter, där

kemiska och fysikaliska faktorer ansetts vara av särskild

betydelse för arbetsmiljön, har dessa faKtorer

specificerats; och i några fall har resultat av utförda

mätningar redovisats och jämförts med hygieniska

gränsvärden. I vissa fall har förebyggande åtgärder

berörts under hänvisning till aktuella föreskrifter och

anvisningar.

Redovisningen har i sammanfattning tillgått på följande

sätt. För varje bränsle har angetts, vilka processled det

omfattar, vilka av dessa som förekommer i Sverige och

vilka som eventuellt väntas tillkomma. För de svenska

bränslena - torv och skogsbränslen - har råvarornas

egenskaper, metoder för utvinning (avverkning), beredning

och transport kortfattat beskrivits och vissa antaganden

gjorts om transportvägar m m. Förväntade nya framtida

förfaranden har även sökt anges. För de utländska

bränslena - kol, olja och naturgas - har berörts tillämpad

teknik i det land eller de länder från vilka bränslet

importeras eller väntas bli importerat. Oljeraffineringen

i Sverige har också berörts.

För varje processled har beskrivits kända karaktärsdrag

som särskilt starkt antagits påverka arbetsmiljön. Vidare

har beskrivits kända och förväntade risker med särskild

betoning av sådana som kan väntas leda till särskilt svåra

olycksfall (katastrofer). Därefter har tillgänglig

arbetsskadestatistik redovisats i huvudsak på följande

sätt.
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För de enskilda processleden har redovisats inhämtad

statistik, sammanfattad i form av de

hälöoeffektfrekvenser, omräkningstal och statistikår som

stått till buds. Användbart material från de enskilda

processleden har sedan omformats till jämförbara

frekvenser som sammanfattats för bränslet i fråga.

Användbart material från de enskilda bränslena har sedan

sammanfattats för jämförelse mellan bränslena.

Det har inte visat sig möjligt att precisera

arbetsskadorna för bränslena i sin helhet på annat sätt än

att ange frekvenserna av totala antalet arbetsskador och

andelen dödsfall därav. För vissa enskilda högbelastade

processled har dock arbetsskadornas svårighetsgrad kunnat

preciseras närmare på olika sätt, t ex i form av antal

invaliditetsfall eller genomsnittliga antalet förlorade

arbetsdagar per skada.

Arbetsskadorna har hänförts till bränslenas energiinnehåll

uttryckt i TWh. Därvid har antagits följande

energiinnehåll för de olika bränslena.

1 ton stenkol 7,56

1 m råolja 10,07

1 m3 olja Eol 9,B8

1 m3 olja Eo5 10,32

1000 m naturgas 9,3

1 ton frästorv, 50 % fukthalt 2,40

1 m3 " " 0,80

1 ton stycketorv, 35 % fukthalt 3,50

1 — •• •» l i n

m 1,10

1 m3f skogsbr, 50 % fukthalt 2,00

1 m3s " " 0,80

MWh
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KOL

2.1 Allmänt

Växtrester omvandlas via torv e d genom överlagring under

geologiskt långa tidrymder av sand, lera och andra

sediment - då de samtidigt utsätts för ökande tryck och

temperatur - till fossilt kol. Detta kan alltefter ökande

omvandlingsgrad utgöras av brunkol (lignit), subbituminöst

kol, bituminöst kol eller antracit. Med ökande

omvandlingsgrad minskar vattenhalt och andel flyktiga

ämnen under det att energiinnehållet (värmevärdet) ökar.

De tre sistnän: la grupperna benämns gemensamt stenkol.

Brunkol är på grund av sin lägre kvalitet ej aktuellt för

import till Sverige. I vårt land finns stenkol endast i

rät-lias-lagren i Skåne. Dessa tillgångar är emellertid

rätt begränsade och stenkolens energiinnehåll lågt.

Bortsett som reserv vid avspärrning e d saknar de intresse

och berörs ej här.

Stenkol karakteriseras av sådana faktorer som

energiinnehåll, kolhalt, gasinnehåll, vattenhalt,

mineralinnehlll (askhalt) och kornstorlek m m. Efter

förbränningen återfinns mineralen huvudsakligen i askan.

Kolet förekommer i ctenkol både elementärt och kemiskt

bundet, bl a som gaser. Dessa finns inneslutna i kolets

sprickor och porer och halten sjunker med ökad hantering

och bearbetning p g a ökad fri yta genom minskad

kornstorlek. Andelen flyktiga ämnen i torrt askfritt prov

kan variera från ca 50 % i subbituminösa kol till 4 % i

antracit. Vattenhalten varierar under olika skeden av

hanteringen alltefter tillämpade metoder vid brytning,

bearbetning, transport och lagring.
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Den minera la andelen i stenkol, den s k askhalten, kan

- alltefter fyndort och art och omfattning av sovring

(anrikning) vid gruvan, efter denna - uppgå till 5-20 %.

Vid den r.umera tillämpade maskinella brytningen kan

mineralandelen av ingående till sovringsverket vara så hög

som 30-40 %. KHM-Projektet anger i Underlagsdel 1 till sin

slutrapport (3) att följande mineralgrupper och mineral

vanligen förekominer i stenkol. Skiffer leror: muskovit,

i Hit och montmorillionit; kaolinleror: kaolinit och

halloyit; kvarts; sulfider: pyrit och markasit;

karbonater: kalcit, dolo;nit, ankerit och siderit;

klorider: halit och sylvit. Ytterligare ett tiotal mineral

nämns som mer sällsynta såsom fältspat, hornblende klorit

och gips. En del sällsynta mineral kan vara av särskilt

intresse, eftersom de kan vara knutna till vissa

spårelement. Av de nämnda mineralen kan särskilt kvarts

vara av betydelse ur hälsosynpunkt, om den förekommer i

större mängd i stenkol och sedan uppträder i finfördelad

form i koldamm under hanteringen. Enligt

arbetar3kyddsstyreIsens föreskrifter (AFS 1984:5, se

slutet av referensförteckningen) gäller nämligen som

hygieniskt gränsvärde (nivågränsvärde, NGV) för en

blandning av organiskt och oorganiskt damm följande

halter: totaldamm 10, andel organiskt 5 och andel kol 3

mg/m . Men om kvarts ingår i dammet får den respirabla

delen därav uppgå till högst 0,1 mg/m . - Svavel

förekommer i kol inte bara oorganiskt som sulfider

(vanligen pyrit/markasit) och sulfater (vanligen gips,

dock i obetydlig mängd); utan även som organiskt bundet

svavel i själva kolstrukturen samt elementärt svavel i

obetydlig mängd. För olika fyndigheter kan svavelhalten

variera från mindre än 1 % upp till ca 10 %; ofta rör det

sig om 3-4 %. Efter behandlingen vid gruva är svavelhalten

i torr substans ofta 0,5-1,0 %.
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KHM-projektet har i Underlagsdel 1 (3) ett avsnitt om

kolets viktigaste "miljörelaterade egenskaper" och

framhåller att man med dsssa inte enbart skall avse sådant

som påverkar kolets förbränning och rökgasens rening. Även

egenskaper som kan ge miljöeffekter vid transport och

hantering m m hör dit. Till de viktigaste räknar man

svavelinnehållet, kväveinnehållet, klor och fluor samt

metalliska spårelement, bl a kvicksilver och de

radioaktiva uran och torium.

I fråga om svaveIi nneha1let har det visat sig ati kol

bildade i marin miljö, t ex Europa och östra Förenta

Staterna, är svavelrikare än kol bildade i insjöbassänger

och att svavlet då främst är bundet som pyrit. Vidare har

undersökningar av amerikanska kol visat att en rad

spårelement (metaller) i betydande grad är bundna till

pyrit eller till andra oorganiska beståndsdelar.

- Huvuddelen av kvävet i kol är organiskt bundet i

kolstrukturen. Halterna ligger normalt kring 1,0 och 2,0 %

(räknat på torrt prov) med extremvärden kring 0,5

respektive 3,0 %. - Klor och fluor är flyktiga

spårelement. Dessa är starkt toxiska och förångas vid

förbränning, alltså även vid långt framskriden

självantändning under lagring av kol. Vid förbränningen

kan även bildas föreningar som klorväte, fluorväte och

klorfenoler som också är hälsofarliga. De kolsorter som

väntas bli importerade till Sverige, uppges ha låga

klorhalter ( 0,1 % ) . Fluorhalten brukar röra sig om högst

en tiondel av klorhalten. - Halten spårelement kan variera

avsevärt, såväl mellan kol från olika gruvor som i kol

från olika flötser (lager) i samma gruva eller t o m i

samma kolflöts. Till de metaller som till största delen är

bundna till kolets organiska del hör bor, beryllium,

germanium och antimon; dessutom brom. Däremot är zink,

kvicksilver, kadmium, arsenik och bly starkt bundna till
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kolets oorganiska del. - KvicksiIver förmodas ofta

förekomma som sulfid tillsammans med pyrit. - Av de

radioaktiva spårelementen i kol dominerar

begynnelseisotoperna i naturens tre sönderfallsserier.

Dessa isotoper är uran-238, uran-235 och torium-232. I den

s k uranserien, som börjar med uran-238 ingår bl c radium,

radon och radondöttrar. I kalium ingår även en radioaktiv

isotop, kalium-40. Av betydelse ur hälsosynpunkt är i

detta sammanhang i första hand uran och torium.

För ett referenskol i leveranstillstånd anger

KHM-projektet i underlagsdel 1 (3) bl a följande data:

total fukthalt 8, flyktiga beståndsdelar 30, askhalt 13

och total svavelhalt 0,8 vikt %. 1 fråaa om metalliska

spårelement antas vidare detta kol innehålla 15 ämnen,

nämligen: arsenik, beryllium, kadmium, kobolt, krom,

koppar, kvicksilver, mangan, nickel, bly, selen, torium,

uran vanadin och zink. För alla dessa ämnen, med undantag

av uran och torium, finns hygieniska gränsvärden angivna i

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter ASF 1984:5. För uran

och torium har ett motsvarande hygieniskt gränsvärde

beräknats respektive uppskattats med utgångsdata från

internationella strålskyddskommissionen (TCRP) och bistånd

från stater.s strålskyddsinstitut (Ehdwall). För uran-235

erhålls värdet 0,05 mg/m och för uran-238 0,3 mg/m .

I naturligt uran ingår förstnämnda dock endast till 0,7 %

och påverkar inte värdet. Det hygieniska gränsvärdet för

uran kan därför antas vara 0,3 mg/m . För torium har det

uppskattats till ungefär 0,005 mg/m .

Jag har nu gjort en jämförelse mellan de för referenskolet

upptagna spårelementshalterna och de hygieniska

gränsvärdena under antagande av en totaldammhalt i luften

ev 10 mg/m . Nivågränsvärdet (NGV) för totaldamm är

nämligen 10 mg/m , för organiskt damm 5 och för kol 3
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mg/m , vilka halter inte bör överskridas. Om man antar

att halten spårelement i dammet är densamma som i kolet,

finner man att för de flesta av elementen blir halten

mindre än en tusendel av deras hygieniska gränsvärde och

att endast för tre av elementen (beryllium, krom och

torium) når halten upp till högre relativa värden, dock

endast till ungefär en hundradel av det hygieniska

gränsvärdet. Ungefär hälften av dessa spårelement påverkar

lungor och andningsvägar och har kanske därför additiv

effekt. Men även om man antar additiv effekt för samtliga

blir summan av deras hygieniska effekt mång-mångfalt under

den högst godtagbara (ca 0,02 jämfört med 1). Även i de

processled som denna redogörelse behandlar kan dessa

spårelement ändå vara av arbetshygienisk betydelse,

eftersom halterna avsevärt varierar för olika fyndorter

m m och dammhalten på en arbetsplats ibland kan komma att

avsevärt överskrida normalt godtagbara dammhalter.

Dessutom kan för kol med höga uranhalter även halten av

radon/radondöttrar i luften behöva kontrolleras. Några av

berörda spårelement - arsenik, kadmium, krom och nickel

- är cancerframkallande och vissa uppgifter tyder på att

svaveldioxid kan förstärka cancerframkallande egenskaper.

Sistnämnda kan vara av betydelse vid kolbränder, t ex om

kolet självantänder.

T. kontakt med luftens syre oxideras kol under

värmeutveckling och tillåts temperaturen stiga i lagrat

kol ökar oxidationshastigheten. Upp till ca 70°C går

dock förloppet fortfarande med måttlig hastighet. Tillåts

temperaturen stiga ytterligare kan det leda till

självantändning av kolet och i ogynnsamma fall - OT> inte

förebyggande åtgärder vidtagits - till öppen branä. Endast

vid längre tids lagring (mer än ca 3 veckor) lär dock

åtgärder erfordras för att minska risken för

självantändning. Faktorer som påverkar kolets benägenhet
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för spontan upphettning är särskilt dess fukthalt, kemiska

sammansättning, kornstorleksfördelning, benägenhet till

finfördelning och omgivningens temperatur.

Kornstor leksfördelningen påverkar lufttillförseln och

värmeavgången. Föroreningar av olika slag, särskilt pyrit

och markasit kan öka risken för spontan upphettning. De

nämnda sulfiderna gör att kolet lättare sönderdelas till

fina partiklar, varigenom den reaktiva ytan ökas. I

finfördelat kol ligger alltid en risk för spontan

upphettning, antändning och brand. Och denna risk ökar med

ökande omgivningstemperatur; särskilt om koldamm lagrats

på varma eller heta ytor. Detta kan till och med leda till

dammexplosion.

I fråga oa koldamm och dess explosionsbenägenhet kan

följande nämnas. Explosionsbenägenheten beror i första

hand på kolets sammansättning, dvs art och halt a*r dess

gaser och föroreningar. Men den beror även på kolets

sprickighet och porositet, som styr finfördelningsgraden

av gaserna, och på föroreningarnas finfördelningsgrad.

Kolets gashalt kan vara så låg och dess föroreningshalt så

hög att koldammet oberoende av andra faktorer inte är

explosivt. Stenkolen i Skåne ger ett icke explosivt

koldamm, vilket just beror på ovan nämnda omständigheter.

1 regel är emellertid stenkolsdamm under vissa betingelser

explosivt, nämligen om dammet är tillräckligt fint och om

det i uppvirvlat tillstånd har tillräcklig koncentration i

luften. Koldammets tändkänslighet bestäms av lägsta

tändtemperaturen, lägsta tändenergin och undre

explosionsgränsen. Dammets explosiva verkan bestäms av

maximala explosionstrycket och tryckstegringshastigheten.

För koldamm med varierande gasinnehåll har dessa data

sammanförts i tabell 2.1:1. Värdena härrör från Palmer

(11). Kolprovens kornstorlek har varit mindre än 0,075 mm

(75 um) och värdena har bestämts i Hartmannapparat, dvs i
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behållare med liten volym; 1,2 1 (13). För bestämning av

tändtemperaturen har dock annan metod använts. Kolproven

torde ha haft låga fukthalter och troligen även låga

askhalter. Med en i Tyskland använd provningsmetod, vid

vilken försöken utförs i en 1 m behållare, har enligt

(14) vid samma kornstorlek och vid gasinnehållen 37 resp

25 % erhållits knappt 50 resp drygt 100 % högre

explosionstryck.

Tabell 2.1:1 Explosiva egenskaper hos koldamm med olika

gasinnehåll. Bestämningarna är utförda av US Bureau of

Mines

Koldamm

med gas-

innehåll.

%

3

12

25

37

43

Lägsta

peratur

moln

730

670

605

610

575

tändtem-

, °c

lager

-

240

210

170

180

Undre

explo-

Lägsta

tänd-

onsgräns,energi,

g/m3

-

-

120

55

50

mJ

-

-

120

60

50

Max ex-

plosions-

tryck.

MPa 1)

-

-

0,43

0,62

0,63

Max tryck-

stegrings-

hastighet.

MPa/s 1)

_

-

2,8

15,9

13,8

1) Den halt av koldamm i luft, vid vilken å ena sidan

explosionstrycket, å andra sidan tryckstegringshastigheten är

störst, är inte alltid densamma. - 1 MPa = 10 bar.

Damm kan tända i kontakt med eller mycket nära

tillräckligt varma ytor, vilket uppgifterna om lägsta

tändtemperatur för moln i tabell 2.1:1 ger viss

uppfattning om. Ett dammlager har som framgår av tabellen

däremot betydligt lägre tändtemperatur än den som gäller

för dammolnet i fråga. Den andra allmänt förekommande
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tändanledningen är gnistor av olika slag. Det vanligaste

är elektriska gnistor från elektriska installationer men

vid dammhantering kan även elektrostatiska gnistor bildas.

En tredje typ av gnistor är mekaniska som kan uppstå genom

friktion mellan metallföremål.

Den undre explosionsgränsen (som även benämns undre

brännbarhetsgräns) kan definieras som den lägsta dammhalt

vid vilken antändning kan ske och leda till att flamman

sprides genom hela dammolnet. Någon övre explosionsgräns

går inte att experimentellt bestämma p g a svårigheten att

dispergera damm likformigt vid de höga halter som kommer i

fråga. Det koncentrationsområde inom vilket damm kan ge

upphov till explosiv dammluftblandning kan bli större om

en explosiv gas, t ex metan (huvudandel i gruvgas) eller

explosiv ånga samtidigt är närvarande, s k

hybridexplosion. Explosion kan därvid även inträffa vid

gashalt långt under gasens undre explosionsgräns.

Bartknecht (12) har angett ett ungefärligt samband mellan

undre explosionsgränserna för hybriden, dammet, gasen och

gasens aktuella koncentration. Explosionsområdet beror

även av partikelstorleken. Dammpartiklar med en minsta

storlek upp till ca 0,2 mm (200 um), för vissa slag av

damm upp till 0,5 mm (500 um) anses explosionsfarliga.

Farligast är dock det allra finaste dammet med

partikelstorlekar under 0,03 mm (30 um). Med minskande

kornstorlek vidgas sålunda explosionsområdet och

explosionen får en kraftigare verkan; explosionstryck och

tryckstegringshastighet ökar. Dessa faktorer påverkas även

av dammets fukthalt, tändkälians art och form samt graden

av dammets likformiga fördelning i luften. - Slutligen kan

en mindre, primär dammexplosion (eller gasexplosion, t ex

i kolgruva!) genom successiv uppvirvling av damm framför

sin explosionsfront ge upphov till en omfattande sekundär

dammexplosion.
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Den tryckvåg som uppstår vid en dammexplosion kan vara

tillräcklig för att döda personer som befinner sig i

tryckvågens centrum eller omedelbara närhet. Tryckvågen

kan även orsaka skador på maskinell utrustning, byggnader,

fickor, silor etc. Byggnader etc är ofta inte

dimensionerade för att motstå tryckvågen. Personal kan

därför skadas även av kringflygande delar från apparatur

eller nedfallande byggnadsdelar. Även brännskador kan

uppstå genom att personal träffas av flamman i dammolnet

eller av damm som förbränns efter explosionen.

Den samlade arbetsskadebelastningen under utvinning och

fortsatt hantering av kol fram till den svenska

kraft- eller värmecentralen påverkas givetvis av varifrån

den framtida kolförsörjningen kommer att ske, dvs aktuella

importländer och regioner där. Av uppgifter härom i

KHM-projektet, Underlagsdel 1 (3) har följande slutsatser

dragits. Kol anses enligt (3) komina att importeras dels

från närbelägna länder som Polen, Sovjetunionen och

Storbritannien och dels från mer fjärran länder som

Förenta Staterna, Australien och Kanada. Särskilt anses

Polen bli en viktig kolleverantör till Sverige. Eftersom

uppgifterna om brytningsförhållanden, landtransportvägar

och ev framtida leveranser från Australien, Kanada,

Förenta Staternas västra kolregion, dvs vissa delstater i

Klippiga bergen, samt Sovjetunionen är osäkra och

otillräckliga för några riskbedömningar, har här inte

tagits hänsyn till ev import därifrån. Försök till

riskbedömningar har däremot gjorts vid kolutvinning i

Förenta Staternas östra region (Appalacherna) och i

Storbritannien. Eftersom Polen anses bli en särskilt

viktig kolleverantör, har emellertid i slutredovisningen

antagits att importen sker därifrån. Tyvärr har inte någon

arbetsskadestatistik kunnat erhållas från Polen.

Statistiken från Västtyskland har i stället utnyttjats,

eftersom brytningsförhållandena där bäst torde likna dem i

Polen. Utvinningen har förutsatts ske genom

underjordsbrytning. Utvinning i dagbrott berörs dock även.
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2.2 Utvinning

Den brytningsmetod som tillämpas vid exploatering av en

fyndighet, dvs vid utvinning av stenkol, varierar med

geologiska betingelser på platsen. Stenkolen uppträder i

tunna skikt eller tjocka lager, s k flötser, växtlagrande

med lerskiffer, lersten, sandsten och ibland

karbonatbergarter såsom kalksten och karbonatjärnmalm

(siderit). Lagren är ursprungligen och företrädesvis

horisontella eller flackt stupande (0-20^), men kan

genom orogena rörelser i form av överskjutningar och

förkastningar ha förskjutits inbördes. De kolflötser som

anses brytvärda har en mäktighet (mätt vinkelrätt mot

skiktplanen) av minst ca 1/2 m. En kolflöts mäktighet kan

dock uppgå till 20 m eller mer. Normalt är mäktigheten av

de flötser som bryts i genomsnitt ca 1,5 m.

Om en horisontell eller flackt stupande kolflöts är

belägen på ringa djup, kan kolet utvinnas genom

dagbrytning i s k dagbrott. Detta föregås av maskinell

avrymning av överlagrande jordarter och, om flötsen

överlagras av fast berg, genom sprängning och maskinell

lastning och transport av detta tills kolflotsen

blottlagts. Därefter brytes kolet med speciella maskiner

eller direkt med lastmaskiner och transporteras för

vidarebearbetning. Överlagrande material återfylls och

täcks med matjord. Den vidare bearbetningen vid dagbrottet

sker i en anläggning för krossning, siktning och

sovring/anrikning. Erforderlig arbetsinsats i mantimmar

per ton utvunnen kol blir låg, fem till tio gånger lägre

än vid underjordsbrytning. Dagbrytningen ger också

avsevärt gynnsammare betingelser för att skapa en säker

och god arbetsmiljö. Arbetsskadorna per ton utvunnen kol

blir även avsevärt färre och lindrigare.
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Exploateringen av en kolgruva (underjordsgruva) börjar med

vissa förberedande arbeten och fortsätter med lokala

tillredningsarbeten för brytningen innan den kan börja.

Till förberedande arbeten hör främst följande: drivning av

minst två dagschakt, det ena för person- och

materieltransport och för uppfordring av berg (kol) i

vagnhiss eller skip, det andra för ventilation och

utrymning (reserv); indelning av gruvan i brytningsetager

och drivning av huvudkommunikationsleder

(huvudutfraktsorter) för person-, materiel- och

bergtransport; samt utsprängning av bergrum för

vattenundanhållning (pumprum och bassänger), ventilation

(fläkt/luftfilterrum), lagring, service och reparation av

utrustning (reparationsverkstäder), lagring av explosiva

varor (sprängämnesrum) och personalservice (personalrum)

m m. Vid flacka fyndigheter belägna på måttligt djup

(några hundra meter) kan koluppfordringen ev i stället ske

med bandtransport i lutande orter. Tillredningsarbetena

för en brytningsetage utgörs främst av drivning av lokala

kommunikationsleder (utfraktsorter och blindschakt) i

anslutning till den förestående egentliga kolutvinningen.

En för kolgruvor karaktäristisk brytningsmetod är s k

linjebrytning (långväggsbrytning, long wall, Strebbau).

Den kan tillämpas där flötsen är horisontell eller stupar

flackt eller måttligt (högst ca 40 g). Brytningen sker

efter en långsträckt front och har successivt, maskinellt

samordnats med lastningen och transporten och delvis även

med den provisoriska takförstärkningen. Tiuigare

underminerades kolet med skärmaskin och upplastades etc

sedan det rasat. Takförstärkningen skedde efter ett

inbyggnadssyatem med stämplingar. - Den samordnat

mekaniserade utvinningen går huvudsakligen till på

följande sätt enligt den brittiska kommissionen för energi

och miljö (8). Kolet lösgörs med hjälp av en plogförsedd
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självmobil frasmaskin som direkt överför kolet till ett

transportband i en tillfartsort för vidarebefordran till

huvudutfraktsorten och schaktet etc. Brytningsfrontens

längd är vanligen omkring 200 m. Pa grund av maskinens

höga avverkningsförmåga måste takförstärkningen kunna

sättas in snabbt. Decta sker med hjälp av ett antal

självmobila hydraulmanövrerade taksköldar.

Den mekaniserade linjebrytningen svarade redan 1972 i

Storbritannien för 87 % och i Västtyskland för 48 % av

kolutvinningen under jord (1). Den torde sedan dess ha

blivit en helt dominerande metod i båda länderna.

- Linjebrytning kan antingen vara framryckande eller

tillbakaryckande. Förstnämnda innebär att drivningen av

tillfartsorterna följer brytningsfrontens framåtskridande.

Vid tillbakaryckande linjebrytning drivs först

tillfartsorterna till fyndighetsgränsen e d, varifrån

brytningen börjar och fortskrider bakåt. Sistnämnda

förfarande har i säkerhetshänseende den fördelen att man

bättre lärt känna fyndigheten innan den egentliga

brytningen börjat. 1981 utvanns i Storbritannien 24 % av

kolen från linjebrytning genom tillbakaryckande metod (8).

- Uppgifter i Förenta Staternas Energidepartements handbok

om karaktäristika för energiteknologin (6) tyder på att i

kolgruvorna i Staternas Östra region är mekaniserad

linjebrytning också genomförd, ehuru den provisoriska

takförstärkningen sker genom systematisk bergbultning.

Den mekaniserade underjordsbrytningen har medfört att

uppfodrat kol blivit mer finfördelat och att dess halt av

minerala föroreningar ökat. Kolets ovanjordsbehandling vid

gruvorna har därigenom blivit vanligare och ökat i

omfattning. Denna behandling torde numera ofta röra sig om

inte bara siktning och anrikning i grovsättmaskiner utan

även krossning av grövre kornklasser och anrikning i
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finsättmaskiner eller tungmediaseparatorer; samt för

eventuell avskiljning av pyrit, i slamsättmaskiner,

tungmediacykloner eller på skakbord. - Även den starkt

mekaniserade kolbrytningen i dagbrott har medfört att

liknande anrikningsmetoder förekommer även där.

Betingelserna för att uppnå an säker och hälsosam

arbetsmiljö under jord i en kolgruva är mycket ogynnsamma

i huvudsak av följande skäl (riskfaktorer).

a) De flesta arbetsplatserna flyttas från dag till dag.

- Det gäller for alla dem, som driver schakt och orter,

utspränger bergrum och bryter kol. Eftersom kol och

sidosten är inhomogena och växlingarna av egenskaperna

ar svåra att förutspå och i detalj bestämma, blir det

svårt att vidta adekvata skyddsåtgärder mot de skadliga

händelser som ändringen av egenskaperna kan medföra.

Arbetsplatsens förflyttning gör det även allmänt

svårare att skapa en säker och god arbetsmiljö med

avseende på bergrummens bestånd, ventilation,

belysning, buller etc.

b) Arbetsplatserna är många och starkt spridda. - Det

försvårar kommunikation med och tillsyn av personal

samt kontroll av bergrummens bestånd, gruvluftens

sammansättning, ventilationssystem och annan utrustning

som påverkar säkerheten. Bristande kommunikation kan få

förödande effekt i en nödsituation.

c) Bergrummens bestånd är primärt beroende av kolflotsens

och sidostenens hållfasthetsegenskaper och sekundärt av

bergförstärkningens samverkan med berget. - Dessa

förhållanden kan vara svåra att förutspå såväl i detalj

som i stora sammanhang, vilket kan leda till stenfall

från bergtak, om förstärkning inte hunnit vidtas. Kolet
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kan dessutom ha så högt gasinnehåll och in situ stå

under så högt tryck att det vid fri läggning plötsligt

kastas ut i stor mängd i brytningsrummet.

d) Gruvgas (huvudsakligen metan, se nedan) kan tränga ut

även från kol med lågt gasinnehåll och bl a ansamlas i

högt belägna "fickor" eller i ett brytningsruin, där

gasen kan initieras med svår gruvgasexplosion som

följd. Se även f.

e) Under brytning och senare hantering bildas koldamm, som

om det är explosivt, kan initieras och leda till svår

dammexplosion.

f) Även om gruvgas uttränger i liten mängd (jfr d) kan den

vid initiering och explosion virvla upp och initiera

explosivt koldamm till en häftig koldammsexplosion som

fortplantar sig genom stora områden med förödande

effekt.

g) Gruvbrand kan uppstå genom självantändning av kol eller

på annat sätt (jfr h). Och den kan få stor omfattning

bl a genom att brutet kol i brytningsrum och under

transport även kan successivt antändas. - Brandgaserna

bidrar i hög grad till skadeeffekterna. Motsvarande

gäller givetvis även för explosionsgaserna från gruvgas

och/eller koldamm (jfr d-f).

h) Gruvhisshaveri kan inträffa för personhiss direkt,

eller indirekt via berghisshaveri, som kan leda till

störtning av bemannad personalhiss med mycket svåra

följder. - Gruvhisshaveri kan även ge upphov till

schaktbrand (jfr g ) . Detta medför behov av

gruvutrymning men fördröjer samtidigt denna genom att

färre intakta schakt blir tillgängliga.
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i) Normalt långsamma sättningar av bergtaket i utbrutna

delar kan plötsligt få ett snabbt förlopp och sprida

sig till omfattande gruvras i närbelägna brytningsrum.

j) Vatteninbrott kan inträffa med omfattande inflöde av

vatten och berg, om någon stor vattensamling finns i

dagen nära gruvan och om starkt uppsprucket berg efter

förkastningar etc sträcker sig ned därifrån mot

brytni ngsomradet.

k) Utträngande gruvgas medför syrebrist som kan leda till

kvävning. Den kan även innehålla giftiga gaser såsom

svavelväte och kolmonoxid som kan medföra snabb

förgiftning.

1) Långvarig inandning av alstrat eller uppvirvlat damm

kan så småningom ge upphov till pneumokonios (en

lungsjukdom) i olika former alltefter dammets

sammansättning och finshetsgrad.- Koldamm kan medföra

antrakos och kvartshaltigt stendamm från t ex sandsten,

silikos. Asbesthaltigt damm kan, om sidostenen skulle

innehålla något asbestmineral i fibrös form, medföra

asbestos och cancer i olika former. Inget av de i

KHM-projektet, Underlagsdel 1 (3) omnämnda, i kol

vanliga mineralen (14 st) utgörs dock av något

asbestmineral. Inandning av koldamm innehållande

fibrösa asbestmineral torde därför inte behöva befaras.

- En lungsjukdom, som härrör från damm av kol med eller

utan kvarts, betecknas oftast som pneumokonios såvida

inte silikos påvisats.

m) Andra luftföroreningar som i aktuella fall kan bildas

är främst spränggaser och dieselavgaser. - Sprängning

förekommer i regel vid tillredningsarbeten och

förberedande arbeten i sidosten. Dieseldrivna fordon
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i gruvor där gravgas eller explosivt koldamm förekommer

är skyddsutförda så att de inte kan ge upphov till

någon initieringskälla.

n) Genom kolgruvornas ökade mekanisering har risken för

ohälsa genom buller ökat. - Mätningar i kolgruvor i

Förenta Staternas östra region visar att olik

arbetarkategorier kan utsättas för ljudtrycksnivåer

mellan 85 och 99 db (6). I Sverige krävs systematisk

bullerbekämpning och lämpliga hörselskyddande åtgärder

om arbetstagare exponeras för buller med en ekvivalent

ljudnivå överstigande 85 db (A) under en typisk

arbetsdag enligt arbetarskyddsstyrelsens anvisningar om

buller i arbetslivet (110/1976).

o) De ovan angivna betingelserna (a-n) kan ge upphov till

kombinerade händelser och effekter bland vilka endast

några viktiga sådana berörts under e-h.

Gruvgas består i huvudsak av metan. Ibland kan högre

kolväten, främst etan ingå, varigenom gruvgasen blir mer

lättantändlig och ger svårare explosionseffekt. I

undantagsfall kan gruvgasen även innehålla något

svavelväte och väte, som också är explosiva och mer

lättantändliga. - Metan har en undre och en övre

explosionsgräns av 5 resp 15 vol %. Dess lägsta

tändenergi, 0,28 mJ, inträder vid en halt av 8,5 vol %.

Den kan tändas av mycket små gnistor av t ex aluminium,

magnesium och titan; endast 1 ug fordras vid en halt av 7

vol % metan i luften. Maximala explosionstrycket, dvs det

högsta tryck som med gynnsammaste gas/luftblandning kan

uppnås i ett slutet kärl (5 1), är för metan 0,71 MPa (7,1

bar) övertryck. - Koldammets explosiva egenskaper har

behandlats under avsnitt 2.1.
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Den stora risken för gruvgas - och /eller

koldammexplosioner i kolgruvor har gjort att alla

industriländer med hög kolproduktion under årens lopp har

bedrivit mycket omfattande forskning, försöksverksamhet

och utvecklingsarbete för att klarlägga problemen och ge

säkra arbetsmetoder och riktiga skyddsåtgärder. Det har

också lett till stränga föreskrifter inom området, som kan

beröra nästan varje slag av verksamhet under jord. Som

exempel kan nämnas krav om sammansättningen av sprängämnen

och tändmedel, elutrustningens beskaffenhet, ventilation,

åtgärder för att hejda en utbruten koldammexplosion med

hjälp av stendammsbarriärer eller på annat sätt,

inskränkningar i fråga om materialval för olika

utrustningar, kontroll av ventilationen och gruvluftens

sammansättning, förbud mot öppen eld etc. Detta har satt

tydliga spår under senare årtionden.

I de brittiska kolgruvorna omkom genom explosion av

gruvgas och/eller koldamm exempelvis under 1924-74 2000

personer, men av dessa omkom endast 10 under 1964-74 (1).

Europeiska Gemenskapen ger i sin 22:a rapport för år 1984

(15) från sin säkerhets- och hälsokommission för gruvor

m m (SHCM) en översikt av sedan 1960 inträffade s k

gruppolyckor vid sina kolgruvor. Med gruppolyckor avser

man olyckstillfällen med mer än fem omkomna eller

oförmögna till arbete mer än 56 dagar. Av de 1984 anslutna

länderna hade endast Västtyskland, Storbritannien,

Frankrike och Belgien någon nämnvärd stenkolsproduktion.

Storbritannien anslöt sig till Gemenskapen något senare än

de övriga. - Under perioden 1960-71 (12 år) inträffade 12

gruppolyckor orsakade av explosion av gruvgas och/eller

koldamm. Och dessa medförde tillsammans att 89 personer

skadades och 441 omkom. Under 1972 inträffade ingen

gruppolycka. Men under perioden 1973-84 (12 år) inträffade

endast 8 gruppolyckor av nämnt slag med tillsammans 37
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skadade och 99 döda. - Den närmast därefter vanligaste och

svåraste orsaken till gruppolyckor i dessa kolgruvor

utgjordes av fall av sten (bergras). För samma perioder

visade även dessa gruppolyckor en tendens till minskning.

1960-71 inträffade 9 olyckor av sådant slag, som

tillsammans medförde 5 skadade och 53 döda. 1973-84

inträffade däremot endast 6 gruppolyckor av detta slag,

som tillsammans medförde endast 6 skadade och 26 döda.

Betingelserna för att uppnå en god arbetsmiljö ovan jord

vid en kolgruva är tämligen gynnsamma. Efter uppfordring

till dagen i skip eller i vagnar med gruvhiss omlastas

kolet för vidare beredning. Denna kan vara begränsad till

sortering av kolet i olika kornstorlekar (styckekol,

stybbkol m m) genom siktning och vidare transport till

fickor (silo) och/eller upplag. Men oftast inglr även

åtminstone någon form av anrikning i grovsättmaskiner e d.

Av tidigare anförda skäl torde anrikningen numera ofta

drivas längre genom krossning av grövre kcrnklasser och

fortsatt anrikning i finsättmaskiner eller

tungmediaseparatorer etc på sätt som förut antytts.

Kolanrikningen domineras alltså av metoder där mediet

antingen är vatten eller en suspension av magnetit e d i

vatten. Nämnda slag av hantering sker emellertid i regel

inomhus och ibland kan torra processer förekomma eller

finfördelat fuktigt kol ha avlagrats och torkat. Under

sådana betingelser kan koldammsexplosioner och - i fickor

och upplag - självantändning av kolet inträffa om inte

effektiva skyddsåtgärder vidtas. I en beredningsanläggning

torde i övrigt risken för arbetsolyckor främst vara knutna

till reparation och underhåll av den maskinella

utrustningen. Bullret kan medföra risk för ohälsa och vid

torra processer även koldammet. - Ovanjordsanläggningen

kan även omfatta verkstäder för större reparationer av

gruvutrustning m m. I sådana verkstäder torde

arbetsmiljöbetingelserna vara ungefär desamma som i en

normal verkstad.
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Arbetsskadestati stik för kolutvinning har inhämtats

huvudsakligen från EG-länderna. Och här redovisas av förut

angivna skäl statistik främst från Västtyskland, men även

från Storbritannien. Viss statistik från Förenta Staterna

har också medtagits. Statistik från Polen hade varit av

särskilt intresse, men har inte visat sig möjligt att

uppbringa. Arbetsskadesituationen i de västtyska

kolgruvorna förmodas närmast kunna belysa förhållandena i

de polska kolgruvorna. - Vissa skillnader finns mellan

olika länder m a p definitionen på en arbetsskada. I

anslutning till den statistik som redovisas i det följande

torde främst märkas att för att en skada statistiskt skall

räknas som en arbetsskada, krävs i EG-länderna minst fyra

frånvarodagar i Förenta Staterna däremot (liksom i

Sverige) minst en frånvarodag föranledd av skadan.

I den förutnämnda publikationen från Förenta Staternas

arbetsdepartement om skadeerfarenheter från kolbrytning

1984 (7) är arbetsskadestatistiken - som bl a anges i form

av antal skador per en miljon arbetstimmar - uppdelad på

ovan- och underjordsgruvor, och sistnämnda på arbeten

under jord och ovan jord. Vidare är arbetsolyckor och

sjukdomar åtskilda. Genom att motsvarande

stenkolsproduktion även angetts har arbetsskadorna kunnat

hänföras till 1 TWh. Se tabell 2.2:1. Eftersom

arbetssjukdomarna under jord var endast ca 0, 17 % av

totala antalet skador där och motsvarande andel ovan jord

var ännu mindre, har i tabellen endast totala antalet

skador angetts; dock även antalet dödsfall därav.

Producerade kvantiteter, angivna i "short ton" har

omräknats till metriska ton och 1 ton stenkol har antagits

motsvara 7,56x10 TWh. Antal skador per TWh är tydligen

nästan 8 gånger fler vid gruvorna än vid dagbrotten och

antal dödsfall av dessa nästan 13 gånger fler.
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Tabell 2.2:1 Arbetsskador 1984 vid utvinning av stenkol i

Förenta Staterna. Från (7)

Arbets- Antal skador med Antal skador

ställen minst en förlo- per 1 miljon

rad arbetsdag arbetstimmar

totalt, därav totalt, därav

dödsfall

Produ- Antal skador

cerade per TWh

mi1joner

ton totalt, därav

dödsfall dödsfall

Gruvor

Underjord 7407 96

I dagen 529 2

Gruvor, 7936 98

totalt

43,55 0,55

29,20 0,10

42,20 0,55

342,7 2,86 0,037

0,20 0,001

342,7 3,06 0,038

Dagbrott 1626 13 13,50 0,10 535,9 0,40 0,003

Den förutnämnda handboken från Förenta Staternas

energidepartement (6) innehåller statistik av något äldre

datum, men separat statistik finns för kolbrytningen i

östra regionen (Appalacherna), som anses vara av särskilt

intresse. Förutsättningarna gäller en referensanläggning

och är angivna i detalj. Från en gruva med

tillbakaryckande mekaniserad brytning uppfordras årligen

1,36 miljoner ton kol. Detta krossas, siktas och anrikas

ovan jord vid gruvan; grovfraktion i tungmediaseparatorer

och finfraktion på skakbord. Anrikningsverket ger 1,02

miljoner ton kol. Antal arbetare under jord 425, ovan jord

12. I angivna antal skador torde ingå inte bara de som

härrör från driftsskedet utan även från anläggningsskedet.
12

Arbetsskadorna har hänförts till producerad energi, 10

Btu, som i tabell 2.2:2 omräknats till TWh. I tabr.-llen har

som jämförelse medtagits motsvarande värden för ett

dagbrott, där 426 000 ton kol årligen antas utvinnas och
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detta efter anrikning därstädes antas ge 309 000 ton kol.

Kolflotsen i dagbrottet antas överlagras av ett tunt

jordlager (0,3 ni) samt fast berg, som avlägsnas genom

sprängning. Kolet upplastas och transporteras till en

anläggning där det krossas, siktas och anrikas pä skakbord

m m. Antal arbetare vid dagbrottet 46, vid

anrikningsverket 15.

Tabell 2.2:2 Arbetsskador vid utvinning av stenkol från

referensanläggningar i Förenta Staternas östra region.

Från (6).

Arbets-

ställe

Gruva,Under jord

I dagen

Totalt

Dagbrott,Brytning

Anrikning

Totalt

Antal skador per 1

miljon arbetstimmar

totalt

92,32X)

35,982)

därav

dödsfall

ö,581}

0,102)

Antal skador

per TWh

totalt

6,07

0,10

6,17

1,13

0,55

1,68

därav

dödsfall

0,038

0,001

0,039

0,005

0,004

0,009

1) Antagande, arbetstimmar per årsarbetare: 1800

2) " " " " 1950

Den högre skadefrekvensen för Staternas östra kolregion

(tabell 2.2:2) jämfört med landet i sin helhet (tabell

2.2:1) kan knappast förklaras enbart av att sistnämnda

statistik är av något tidigare ursprung. Snarare beror det

på att brytningsförhållandena för östra regionens

fyndigheter kan vara ogynnsammare än för landets
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genomsnitt. Dessutom torde i statistiken från östra

regionen ha inräknats mer arbetsskador från

anläggningsskedet än normalt. - Antal skador per TWh i

östra regionen är knappt 4 gånger fler vid gruvorna än vid

dagbrotten och antal dödsfall av dessa endast drygt 4

gånger fler. Detta beror förmodligen huvudsakligen på att

i arbetsskadorna från dagbrotten är inräknade sådana som

härrör från återfyllnad av brotten och återställandet av

terrängen i ursprungligt skick.

I Storbritannien har kommissionen för energi och miljö i

sin förut nämnda publikation (8) lämnat uppgifter om

arbetsskador 1979. Visserligen är skadorna vid

kolbrytningen ovan jord medtagna, men eftersom dessa

endast omfattade ca 11 % av den totala kolutvinningen och

vissa uppgifter om arbetssjukdomar finns med görs här en

beräkning av arbetsskadorna per TWh. - 1979 utvanns i

Storbritannien ca 122 miljoner ton stenkol ovan och under

jord. Detta ledde till 519 arbetsolycksfall, varav 46

dödsfall, samt 476 arbetssjukdomar i form av pneumokonios.

Eftersom arbetssjukdomarna vid kolbrytning helt domineras

av pneumokonios, kan man anta att totala antalet

arbetsskador vid kolbrytning ovan och under jord i

Storbritannien 1979 uppgått till ca 1000, varav 46

dödsfall. Detta motsvarar 8,20 skador per 1 miljon ton

eller 1,08 skador per TWh. Och andelen dödsfall av dessa

blir 0,377 per 1 miljon ton eller 0,050 per TWh. - I fråga

om pneumokoniosen vid de brittiska kolgruvorna sjönk denna

under sextiotalet från ca 3500 nyupptäckta fall år 1960

till ca 600 1970. Sedan dess har antalet fall per år

sjunkit sakta till det för år 1979 nämnda värdet (476).

Det bör observeras att den totala skadefrekvensen för

Storbritannien inte går att jämföra med den för Förenta

Staterna (tabellerna 2.2:1 och 2.2:2), eftersom Staterna

har endast minst en frånvarodag, Storbritannien minst fyra

dagar som skadegräns. Dödsfallsfrekvenserna är däremot

jämförbara.
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Av de årliga SHCM-rapporterna från Europeiska Gemenskapen

(15) har för denna redogörelse utnyttjats de tre senaste,

för åren 1982-84. Dessa rapporter innehåller bl a

detaljerade uppgifter om arbetsolycksfall under jord i

kolgruvor inom EG-länderna; såväl gemensamt som för varje

land för sig. - I den senaste tillgängliga rapporten ges

en översikt för EG under perioden 1977-84. Därav framgår

att fram t o m 1983 det totala antalet olycksfall per en

miljon arbetstimmar fortlöpande minskat från 152,46 1977

till 103,57 1983. Och av dessa har - likaledes fram t o m

1983 skadefrekvensen för olycksfall med 4-20 frånvarodagar

minskat från 99,60 till 65,86; likaså olycksfall med 21-56

frånvarodagar, från 41,77 till 28,23. Olycksfall med fler

än 56 frånvarodagar visar en antydan till minskning, från

11,49 till 9,30 1983. För 1984 visar nämnda frekvenser,

liksom dödsfallsfrekvenser, högre värden än närmast

tidigare år. Detta tror man sammanhänger med

industrikonflikten i Storbritannien från mars 1984.

Dödsfallsfrekvensen varierar osammanhängande under

perioden 1977-84; från 0,101 1977 till 0,304 1984.

Tabell 2.2:3 visar frekvensmedelvärdet för perioden

1982-84 för olycksfall av alla svårighetsgrader under jord

i kolgruvor inom dåvarande tio EG-länder totalt och för

Storbritannien och Västtyskland var för sig; allt per 1

miljon arbetstimmar, per 1 miljon ton producerad stenkol

samt per 1 TWh. Vid beräkningen av olycksfallsfrekvensen

per 1 TWh har antagits att 1 miljon ton stenkol motsvarar

7,56 TWh.

Olyckorna är oftast knutna till sådana händelser e d som:

fall av person; bergras och stenfall; fallande föremål;

maskiner, verktyg och takstöd; samt transporter.
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Tabell 2.2:3 Frekvensvalet för perioden 1982-84 för

olycksfall av alla svårighetsgrader under jord i kolgruvor

inom EG. Från (15).

Frekvenser för antal olycks- Europeiska

fall hänförda till tid, pro-

ducerade ton resp TWh och Gemenskapen

svårighetsfördelade enligt

Storbri- Väst-

tannien tyskland

nedan (EG)1)

Per 1 miljon arbetstimmar:

Skada av svårighetsgrad:

4-20 kalenderdagar

21-56 " -

56 " -

dödsfall

Totalt

Per 1 miljon ton_producerad

Skada av svårighetsgrad:

4-20 kalenderdagar

21-56 " -

56 " -

dödsfall

Totalt

Per lTWh:

Skada av svårighetsgrad:

4-20 kalenderdagar

21-56 " -

56 " -

dödsfall

Totalt

68,7

30, 1

11,3

0 , 2

110,3

kol:

152,2

65,8

23,8

0 , 5

242,3

20,1

8 , 7

3 , 2

0,07

32,1

40,0

16.9

6 , 8

0 , 1

63.8

96, 1

33,8

12,0

0 , 2

142,1

12,7

4 , 5

1 , 6

0,03

18,8

53,0

36,1

14,4

0 , 3

103,8

107,9

73,2

29, 1

0 , 6

210,8

14,3

9 , 7

3 , 8

0,08

27,9

1) Av de tio länder som EG omfattade 1982-84 var endast

Storbritannien, Västtyskland, Frankrike, Belgien och, i

underordnad utsträckning Irland kolproducenter.
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En gruvarbetsskadeförsäkringsförening

(Bergbau-Berufsgenossenschaft) i Västtysk la id utger

årligen verksamhetsberättelser, av vilka här tillgängliga

avser åren 1982-84 (16). Där anges antal till denna

förening anmälda arbetsolycksfall och arbetssjukdomar för

bl a kolgruvor - och i fråga om sjukdomarna - deras antal

av olika slag. Se tabell 2.2:4, där även viss beräknad

procentuell fördelning angetts. - Av tabellen framgår bl a

att antal olycksfall per år minskade under perioden men

att antal sjukdomar per år var nästan konstant. Bland

sjukdomarna 1984 dominerade silikos men även buller-,

vibrations- och meniskskador utgjorde betydande andelar.

Samma fördelning mellan sjukdomsslagen gällde i stort sett

även 1982 och 1983; för exempelvis silikos 44,31 resp

44,70 %.

Tabell 2.2:4 Fördelning av arbetsskador 1982-84 på

olycksfall och sjukdomar vid stenkolsgruvor i

Västtyskland; samt fördelning på sjukdomsslag 1984. Från

(16).

År Antal anmälda Antal sjukdomar

1982

1983

1984

Summa

olycksfall

25 674

22 271

19 921

67 866

sjukdomar

4 821

4 812

4 796

14 429

av olycksfall %

18,78

21,61

24,08

21,26
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1984

Fördelning på sjukdoms-

slag

Antal anmälda

sjukdomar

Andel av olika

sjukdomar, %

Silikos

Lomhördhet av buller

Meniskskador

Vibrationsskador av tryck-

luftverktyg

Silikos-tuberkulos

Asbestos (11), do med lung-

cancer (1) samt mesoteliom (2)

Övriga

Summa

2 251

881

820

470

64

14

296

4 796

46,94

18,37

17, 10

9,60

1,33

0,29

6,17

100,00

För beräkning av totala antalet arbetsskador per 1 TWh och

andelen dödsfall därav måste värdena i tabell 2.2:3 ökas,

dels med tillskott för arbetsskador ovan jord vid

underjordsgruva, dels med tillskott för arbetssjukdomar

vid gruvan. För Västtyskland sker detta här med hjälp av

tabellerna 2.2:2 och 2.2:4. Tillskottsandelen för

ovanjordsskador blir då 0,10:6,07=0,0165 och för

arbetssjukdomar 0,2126 eller tillhopa 0,2291. Dödsfallen

bland arbetssjukdomarna är dock förhållandevis färre än

bland olycksfallen, ungefär en tredjedel av dessa.

Tillskottsfaktorn för dödsfallen kan därför uppskattas

till 0,2291:3=0,073. Med hjälp av tabell 2.2:3 kan sålunda

arbetsskadorna under och ovan jord vid stenkolsgruva i

Västtyskland uppskattas per 1 TWh till:

Arbetsskador, totalt

därav dödsfall

1,2291 x 27,9 = 34,3

1,073 x 0,08 = 0,09
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För Storbritannien kan en motsvarande men något osäkrare

uppskattning göras med hjälp av uppgift i en av Styrelsen

för Hälsa och Säkerhet utgiven statistikpublikation (17).

Där uppges att i de brittiska kolgruvorna påvisades 467

pneumokoniosfall 1982, vilka omfattar både silikos och

asbestos. Om andelen pneumokoniosfall av samtliga

arbetssjukdomar där är densamma som i Västtyskland

(46,94+0,29=47,23 % ) , kan antalet arbetssjukdomar i de

brittiska kolgruvorna 1981 uppskattas till

(467:0,4723)=989. Dessa i sin tur motsvarar för de i (15)

uppgivna antal olycksfallen i de brittiska kolgruvorna

samma år (20 305 st) en tillskottsandel av

(989:20305)=0,0487. Med samma tillskottsandel för

ovanjordsskador som förut (0,0165) blir detta tillhopa

0,0652. Tillskottsandelen för dödsfallen uppskattas på

motsvarande sätt som förut till (0,0652:3)=0,022. Med

hjälp av tabell 2.2:3 kan sålunda arbetsskadorna under och

ovan jord vid stenkolsgruva i Storbritannien uppskattas

per 1 TWh till:

Arbetsskador, totalt

därav dödsfall

1,0652 x 18,8 = 20,0

1,022 x 0,03 = 0,03

I sammanfattningen över kolets risker och arbetsskador

(avsnitt 2.4) har av förut angivna skäl de för

Västtyskland uppskattade frekvenserna använts.

Från Statens energiverk (Lars Fredriksson) har i efterhand

mottagits några uppgifter om dddsfallsfrekvenser per 1

miljon ton under jord vid kolgruvorna i Polen. De senaste

uppgifterna avser åren 1984, 1985 och första halvåret

1986, vars medelvärde visar 0,58 dödsfall per 1 miljon ton

kol. Denna frekvens stämmer rätt väl med det för

Västtyskland i tabell 2.2:3 uppgivna värdet. Detta stöder

det här gjorda antagandet att arbetsmiljöförhållandena i

de polska gruvorna är jämförbara med dem i Västtyskland.
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2.3 Transport

Risker och arbetsskador, som sammanhänger med lagring av

stenkol vid gruvan efter dess beredning (anrikning) där,

har berörts i avsnitt 2.2 och hänförts dit. Samma gäller

om det lastningsarbete som sker vid gruvans lager.

Därefter följer en landtransport som kan förutsättas ske

per järnväg till utländsk hamn. Där förekommer

lossning/lastning på fartyg. Denna torde åtminstone delvis

ske i två etapper, till och från ett utjämningslager, som

torde behövas i hamnen. Efter sjötransporten lossas

stenkolen till lager i svensk hamn, i vars närhet

kraft/värmecentralen förutsätts ligga. Hur stor andel som

mellanlagras i utländsk hamn kan inte bedömas här och inte

heller det eventuella arbetsskadetillskott detta kan

medföra. Lossningen av kolen till lager i svensk hamn

torde komma att utföras av kraft/värmecentralens personal.

Arbetsskador knutna till denna personal faller utom ramen

för denna redogörelse. Risker för arbetsskador vid sådan

lagring kommer dock att beröras något. I detta avsnitt

behandlade arbetsskador härrör alltså från själva

transporterna, dvs dels järnvägstransporter, dels

sjötransporter.

Rörtransport av kol uppslammat i vatten förekommer även.

Sådan transport torde dock vara aktuell endast i vissa

fall vid korta transportsträckor. Sådan form av transport

berörs ej här.

Koltransport med järnväg kan förutses komma att ske som

massgods i stora vagnar och i stora enheter (pendeltåg)

som utan växling passerar rangerbangården. Enligt (6)

används i Förenta Staternas östra kolregion sådana

pendeltåg ("enhetståg") med tågsätt omfattande 105 vagnar
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och med ca 90 tons lastförmåga per vagn; per tågsätt

totalt alltså ca 9 500 ton. Enligt (3) har SJ för

rationella och miljövänliga koltransporter i Sverige

utvecklat två vagntyper för ca 56 resp 24 tons last,

vilket per tågsätt med t ex nyss nämnt vagnantal skulle

motsvara ca 6000 resp ca 2500 ton per tågsätt. De

vagnstorlekar och vagnantal per tågsätt som kan väljas

beror givecvis på aktuella bansträckors bärförmåga m m.

Eftersom 1 TWh motsvarar (10 :7,56)=132 300 ton skulle

denna "energiförflyttning" (bortsett från svinn) motsvara

t ex 22 tågsätt å 6000 ton.

Risker för arbetsskador vid järnvägstransport kan inträffa

dels under normal drift, dels genom tågurspårningar och

kollisioner mellan tåg inbördes, med andra fordon och med

fasta föremål e d. Sistnämnda risker, dvs sannolikheter

för tågurspårningar resp kollisioner och mängden och

svårighetsgraden av åtföljande arbetsskador är svåra att

förutsäga. De beror på den tekniska säkerhetsnivån för

aktuella bansträckor, signalsystem, vagnar och lok och på

trafikintensiteter och tåghastigheter m m. Dessa faktorer

varierar för olika länder och delvis för olika bansträckor

i ett land. Även om den nuvarande risken Kunde bedömas för

en bansträcka och viss tågtyp, tillkommer svårigheten att

uppskatta den allmänt ökade kollisionsrisk som en ökad

trafikintensitet genom koltransporterna skulle medföra.

Med hjälp av en av Statens Järnvägar utgiven årlig

publikation - den senaste betitlad "Sveriges Järnvägar

1984" (18) - samt vissa kompletterande uppgifter från SJ

har arbetsskadorna vid järnvägstransport försökt

uppskattas. Beräkningarna är grundade på medeltal per år

för femårsperioden 1980-84.
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Olyckshändelser i järnvägsdrift vid statens och enskilda

järnvägar (SJ och EJ):

Dödade personer, järnvägsanställda, SJ och EJ 4

totalt, SJ och EJ 49

härav vid EJ 2

avgår andelen järnvägsanställda

vid EJ 4 /l-(47:49)/ = 0,16

järnvägsanställda, SJ 3,84

Skadade personer, järnvägsanställda, SJ och EJ 57

totalt, SJ och EJ 146

härav vid EJ 1

avgår andelen järnvägsanställda

vid EJ 57 /l-(145:146)/ = 0,39

järnvägsanställda, SJ 56,61

Antal arbetsskador vid SJ, totalt (3,34+56,61) = 60,45

därav dödsfall 3,84

Transportarbete medeltal per år vid SJ:

Personkilometer 6801x10

(0,070x6801xl06) = 476xlO6Persontonkilometer

Styckegods, tonkilometer

Vagnlastgods, tonkilometer

Transportarbete i medeltal per år vid SJ,

303x10

15 631x10*

totalt (476+303+15 631)xl06= 16 410xl06

Andel vagnslastgods därav (15 631:16 410) = 0,9525

Som årmedeltal för femårsperioden 1980-84 vid SJ blir

antal arbetsskador per tonkilometer

totalt (60,45:16 410x10 )

därav dödsfall (3,84:16 410xl06)

3,7x10

0,2x10

-9

-9

Eftersom transportarbetet helt domineras av

vagnslastgodset (95,25 %) och detta till stor del utgörs

av massgods och i övrigt bäst representerar massgods, blir

ovan angivna värden på arbetsskador per tonkilometer bästa
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tillgängliga värden pa arbetsskador per 1 TWh, som

förutsätts motsvara (10 :7,56)=132 300 ton stenkol.

Dessa beror på transportsträckans längd. Om stenkolen

hämtas från Polen, närmare bestämt från

Oberschlesien-Dombrowadistriktet, blir transportsträckan

ungefär 50 mil. Detta ger

Antal arbetsskador per 1 TWh vid järnvägstransport

totalt 132 300x500x3,7xlO~9 = 0,24

därav dödsfall 132 300x500x0,2xlO~9 = 0,01

Sjötransporten kan komma att ske med bulk lastfartyg av

olika storlek alltefter transportförhållanden

(östersjöfart, nordsjöfart, oceanfart) och hamnkapacitet.

Av förut angivna skäl torde främst östersjöfart bli

aktuell. De polska bulklastfartygen hade i mitten på

70-talet en storlek på 15 000-30 000 dwt men större fartyg

kan bli aktuella, t ex 70 000 dwt. Sistnämnda är det

största fartyg, som kan gå in i hamn (Oxelösund) på

mellansvenska ostkusten (19). För 1 TWh, motsvarande

132 300 ton stenkol, skulle med fartyg på 30 000 resp

70 000 dwt krävas ca 2 resp 5 fartygslaster. Det finns

självlossande fartyg (3). Dessa kan ha ett system av

bandtransportörer under lasten, som vid lossning

kontinuerligt för kolet till en elevator i fartygets ena

ände. Denna för upp kolet till ännu en bandtranaportör,

monterad på en svängbar arm. På så sätt läggs kolet upp i

högar på kajen eller i en ficka för vidare transport till

lager. I regel torde dock lossningen från fartyg ske med

hjälp av utrustning i hamnen. Denna kan utgöras av t ex

brokranar, vipparmskranar eller mobilkranar alltefter

fartygens storlek (19). Förflyttningen med gripskopa kan

ske direkt till lager eller till ficka för vidaretransport

med bandtransportör e d . - De mest framträdande riskerna

vid lossning och lagring av kol sammanhänger med risken

för dammexplosioner och för kolets självantändning, vilka
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frågor tidigare har behandlats. Åtgärder mot ohälsa genom

damm i form av mer eller mindre slutna transportsystem

ökar risken för dammexplosioner och behovet av åtgärder

däremot. Åtgärder mot dammexplosioner behandlas ingående i

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1981:5 och

åtgärder mot självantändning i KHM-rapporten (3).

Sjötransport med havsgående pråmar med 15 000-20 000 tons

lastförmåga anses vara ett tänkbart framtida alternativ

förutsatt att isproblemen kan lösas (3). Någon hänsyn till

denna transportform tas inte vid bedömningen nedan.

Sjötransporten kan komma att ske med utländska eller

svenska fartyg med en besättning av utländska eller

svenska eller både svensk? och utländska arbetstagare.

Sjöfartsverket utger årligen en redogörelse för under året

till verket rapporterade sjöolyckor med svenska

handels- och fiskefartyg; de tre senaste avser åren

1982-84 (20). Där anges huvudsakligen sjöolyckornas antal

och art och fartygsskadornas art m m fördelat på olika

fartygsslag. Men även svårare personolycksfall för skilda

fartygsslag anges; fördelade på skador och dödsfall för

bl a besättningen. - Sjöolyckornas antal visar tendens

till minskning från 1980 (255 st) till 1984 (200 st). Den

vanligaste arten av olyckor har varit grundstötning och

strandning (1984, 68 st) och därnäst kollision med fartyg

(38 st). Vidare förekom sammanstötning med annat föremål

(17 st), läckspringning, kantring eller vädersskador (18

st) samt brand och/eller explosion (14 st) etc.

Sjöfartsverket utger emellertid också årligen en

redogörelse för arbetsskador i skeppstjänst; de fyra

senaste avser åren 1980-83 (21). Denna är mer detaljerad

m a p arbetsskadorna än den som behandlar sjöolyckorna.

För perioden 1980-83 har med hjälp av (21) följande

genomsnitt beräknats:
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Arbetsolycksfall

Arbetssjukdomar

Arbetsskador, totalt

, därav dtdsfall

Arbetsolycksfall på bulkfartyg

899.3

62,0

961,3

5,75

60,0

Ur dessa genomsnitt beräknas för bulkfartyg per år under

samma period:

Tillskottsandel för arbetssjukdomar (62,0:899,3) = 0,0689

Antal arbetsskador, totalt (1,0689x60,0) = 64,13

därav dödsfall 5,75 (64,13:961,3) = 0,384

Statistiska centralbyrån utger årligen en publikation

betitlad Sjöfart; de fyra senaste avser åren 1980-83 (22).

I denna finns uppgift om antal svenska bulkfartyg och

deras totala bruttodräktighet. Uppgifterna medger även en

överföring av bruttodräktigheten - med hjälp av

omräkningsfaktör som ungefär kan beräknas ur andra

uppgifter i (22) - till lastförmåga i ton dödvikt. För

perioden 1980-83 har därur beräknats att det i

årsgenomsnitt fanns 11,25 bulkfartyg med en genomsnittlig

lastförmåga av 43 210 ton dödvikt. Ett sådant bulkfartyg

skulle alltså per år kunna anses ha följande

arbetsskadebelastning.

Antal arbetsskador per bulkfartyg

å 43 210 ton dödvikt och år (64,13:11,25) =

därav dödsfall (0,384:11,25) =

5,70

0,034

Hur många arbetsskador resp dödsfall detta gör per 1

miljon ton transporterat massgods, t ex stenkol, beror på

hur många turer som fartyget hinner avverka per år, vilket

främst beror på transportsträckan. Även om transporten

antas ske från utländsk östersjöhamn till svensk hamn kan
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det bli stora variationer. Om man antar att i genomsnitt

60 turer kan göras per år, skulle detta medföra följande

arbetsskador per 1 miljon ton transporterad stenkol.

Antal arbetsskador per milj ton 5,70:(60x0,04321) = 2,20

Därav dödsfall per milj ton 0,034:(60x0,04321) = 0.013

Omräknat ti Ii 1 TWh, som motsvarar 0,1323 miljoner ton

stenkol blir detta:

Antal arbetsskador per 1 TWh vid sjötransport

totalt 0,1323x2,20 = 0,29

därav dödsfall 0,1323x0,013 =0,002

Tillsammantagna medför alltså transporterna följande

arbetsskadebelastning.

Arbetsskador per 1 TWh, jarnvagstranspor_

sjötransport

tillhopa

därav dödsfall

järnvägstransport

sjötransport

tillhopa

0,24

0,29

0,53

0,01

0,002

0,01

2.4 Kolets risker och arbetsskador

Riskerna med avseende på arbetsmiljön i de beskrivna

processleden för stenkol är i huvudsak bundna till

följande faktorer. Vid utvinningen bestäms riskerna främst

av kolets förekomstsätt och egenskaper in sivu samt därav

betingade arbetsmetoder. Därvid kan man konstatera att

underjordsbrytning medför helt andra och svårart risker än

dagbrytning. Vid traneport är kolets egenskaper av
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underordnad betydelse medan däremot sättet, mängden och

längden av transporten är avgörande; mängden sammanhängar

likväl med kolets energiinnehåll per volym- och viktenhet.

Vid kolets lagring och beredning före energiomvandlingen

är kolets egenskaper åter en avgörande faktor.

Kolutvinning genom underjordsbrytning - det mest

riskbelastade processledet - har under de senaste

årtiondena visat betydande förbättring av arbetsmiljön.

Fortsatta förbättringar i samma takt torde inte kunna

förväntas.

Arbetsskadorna för kol uppdelade på utvinning och

transport och hämtade från avsnitten 2.2 och 2.3 har nedan

sammanfattats. Räknat per 1 TWh blir det:

Utvinning, arbetsskador

därav dödsfall

Transport, arbetsskador

därav dödsfall

Tillhopa, arbetsskador

därav dödsfall

34,3

0,09

0,53

0,01

34,8

0,10

Arbetsskadorna vid utvinning är helt grundade på utvinning

från underjordsgruva, eftersom så utvunnen stenkol kan

förmodas bli mest aktuell för import till Sverige.

Arbetsskadorna vid utvinning i dagbrott blir avsevärt

färre och lindrigare. Arbetsskadorna vid transport

varierar i hög grad med transportsätt och transportlängd.

Vid den grova uppskattning som kunnat göras har antagits

50 mils järnvägstransport från polsk gruva till polsk

hamn. Sjötransport därifrån har antagits ske till

mellansvensk hamn, där kraft/värmecentralen har förutsatts

vara förlagd. Vid annan förläggning skulle arbetsskador

för järnvägstransport i Sverige tillkomma; alternativt

landsvägstransport för fraktavstånd upp till 10-15 mil.

Arbetsskadorna drabbar till helt dominerande del (ca 99 %)

arbetstagare i utlandet.
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OLJA

3.1 Allmänt

De av oljans processled, som behandlas här, omfattar i

huvudsak utvinning och transport av råolja, raffinering

samt transport av eldningsolja till kraft/värmecentral.

Utvinningen föregås av en omfattande

prospekteringsverksamhet och avgränsning av upptäckt

oljekälla. Dessa verksamheter behandlas i anslutning till

utvinningen; liksom vissa processer som har direkt

anknytning till denna såsom vattenfrånski1jning och

separation av eventuell medföljande naturgas från

petroleum. Råoljan från flera närbelägna källor

transporteras därefter i regel i ledningar till en central

uppsamlingsplats, där den lagras för vidare distribution.

Land- och havsbaserad utvinning ger olika betingelser. Och

detta gäller även för den efterföljande råoljetransporten,

som i sin tur kan komma att bestämmas av belägenheten av

ett visst raffinaderi. Vid raffinaderiet lagras såväl

råolja som produkter därifrån. Av produkterna används

endast eldningsoljor som bränslen vid

kraft/värmecentraler. Till dessa >>'r knutna en mycket

omfattande lagring av eldningsoljor, vilken dock faller

utanför ramen för denna redogörelse.

Utvinning av petroleum (råolja) och naturgas sker i stort

sett efter samma principer och i huvudsak från samma

källor, men i något olika skeden. Utvinningens

huvudprinciper behandlas i avsnitt 3.2. Till

naturgasutvinningen knutna speciella betingelser berörs i

avsnitt 4.2.
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Som bränsle vid kraft/värmecentraler förekommer av

eldningsoljorna praktiskt taget endast nr 3-5. Vid

gasturbinkraftverk används visserligen eldningsolja nr 1,

men denna typ av olja berörs inte här.

Rester av animaliskt och vegetabiliskt ursprung omvandlas

genom överlagring av sediment under geologiskt langa

tidrymder - då de samtidigt utsätts för måttlig tryck- och

temperatursstegring - till petroleum och i regel även

naturgas. Dessa produkter kan så småningom, ofta

tillsammans med saltvatten ansamlas i fickor e d av porösa

eller sprickiga bergarter såsom sandstenar och kalkstenar,

eller i sand, s k oljesand. - Petroleum påträffas i

bergarter vanligen tillsammans med salthaltigt vatten och

naturgas i tre skikt, med gasen över och det salthaltiga

vattnet under petroleumskiktet. När en oljekälla öppnas i

ett borrhål, trycker naturgasen vanligen upp petroleum

till markytan. Vid oljekällan avskiljs naturgasen från

petroleum i högtrycksbehållare och oljan förs vidare till

råoljetiwikar. - Ur oljesand utvinns petroleum antingen

genom upphettning in situ eller genom läkning av utvunnen

sand med hetvatten eller lösningsmedel. Utvinning m m av

petroleum ur oljesand berörs ej vidare här. - Oljeskiffer

är en kompakt, finkornig bituminos bergart av sedimentärt

ursprung, som innehåller kerogen; ett brännbart organiskt

ämne, som utgörs av en blandning av delvis oidentifierade

och ofta svavelhaltiga vax-, harts- och fettämnen. Vid

pyrolys av oljeskiffer omvandlas kerogenet i brännbara

gaser, i koks samt i en blandning av flytande kolväten,

s k skifferolja. Ur denna utvinns produkter liknande dem

som framställs ur petroleum. Utvinning och transport etc

av oljeskiffer och produkter därur tas inte heller upp i

denna redogörelse.
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De viktigaste komponenterna i petroleum (råolja) är

alkaner, dvs mättade acykliska kolväten, s k paraffiner,

från metan till C5Q-kolväten; samt, fast i regel i

mindre mängder, alicykliska kolväten; främst

alkylsubstituerade cyklopentan- och cyklohexankolväten, de

två sistnämnda hör till s k naftener. Typiska exempel på

råoljor med hög paraffinhalt är sådana från Pennsylvania

och Ohio i Förenta Staterna. De kaukasiska och rumänska

råoljorna är typiska exempel på sådana med hög naftenhalt.

Råoljan från vissa fyndigheter in.-.ehåller dessutom

avsevärda mängder aromatiska kolväten såsom bensen,

toluen, naftalen och xylener. En del råoljor, bl a sådana

från Mexico och Venezuela, ger sotf destillationsaterstod

stora mängder asfalt, en oxiderad svavelrik och

svårflyktig omvandlingsprodukt. - Råoljan innehåller även

en del ämnen, som betraktas som föroreningar. Dit räknas

salter, svavelföreningar, metaller samt sand, andra

bergartsfragment och vatten. Svavelföreningarna utgör den

största delen, är lika talrika som kolvätena och

förekommer som merkaptaner och sulfider m m. Vanliga

metaller i råoljan är vanadin, nickel, järn, natrium,

kalcium, bly, zink och koppar. De koncentreras i tjock

eldningolja (Eo3-5). - I mindre mängd förekommer även

syre- och kvävehaltiga föreningar.

Av statistiken om utrikeshandel (23, 24) framgår att

införseln av råolja till Sverige under perioden 1983-85

uppgick i genomsnitt per år till 13,6 miljoner ton. Och av

denna härrörde största delen, 43 % från Storbritannien;

därnäst 21 % från Norge och därnäst 9 % från

Sovjetunionen. Övriga importländer av någon betydelse var

Nigeria, Venezuela, Libyen samt några ländex i

Mellanöstern. Råolja från Mellanöstern och Venezuela har

hög svavelhalt. Råolja från Nigeria, Libyen, Norge och

Storbritannien har låg svavelhalt. Den följande
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redogörelsen baseras på antagandet att införseln av råolja

i framtiden främst kommer att ske från Norge och

Storbritannien, vilket innebär att råoljan huvudsakligen

härrör från havsbaserad utvinning i Nordsjön.- Införseln

av tjocka eldningsoljor till Sverige under perioden

1983-85 uppgick i genomsnitt per år till 2,28 miljoner

m ; 83 % av dessa utgjordes av oljor med högst 1 vikt %

svavel. Av de tjocka eldningsoljorna utgjorde 75 % av

nr 5, 22 % av nr 4 och endast 3 % av nr 2 och 3.

För Sverige grundläggande bestämmelser, som rör bl a

råolja, eldningsoljor och andra raffinaderiprodukter

- liksom de i naturgasen ingående ämnena - återfinns i

lagen om explosiva och brandfarliga varor och i

förordningen om brandfarliga varor samt i de föreskrifter

av olika slag som sprängämnesinspektionen (tidigare

statens industriverk) har utfärdat med stöd av

förordningen. Vidare har Förenta Nationernas

expertkommitté för transport av farligt gods meddelat

rekommendationer och EG-rådet utfärdat direktiv som rör

brandfarliga varor m m.

Råolja har en med sin sammansättning varierande flampunkt,

varmed förstås den lägsta temperatur vid vilken den avger

antändbar ånga under givna provningsbetingelser. Dess

flampunkt kan understiga 21°C men överstiger inte

55 C. Råolja hänförs därför enligt förordningen om

brandfarliga varor till brandfarlig vätska av klass 1, 2a

eller 2b; till klass 1 om flampunkten är lägre än 21 C,

till Klass 2a om flampunkten är 21°C eller högst 30°C

och till klass 2b om den är högre än 30°C men högst

55°C, Vid raffinering av råolja utvinns förutom

eldningsoljor en mängd andra produkter (se 3.4).

Produktandelen eldningsoljor varierar i hög grad med

råoljans sammansättning.



Samtliga eldningsoljor (Eol-5) har en flampunkt högre än

55 C och hänförs enligt förordningen om brandfarliga

varor till brandfarliga vätskor klass 3. Eldningsoljorna

karaktäriseras främst av sin flampunkt och viskositet. Eol

har den lägsta flampunkten (60-75°C) och den lägsta

viskositeten, Eo5 den högsta flampunkten (90-110°C) och

den högsta viskositeten. Till bränsle i

kraft/värmecentraler används endast tjocka eldningsoljor

och av dessa endast Eo3-5. Eo5 används mest; därnäst Eo4;

Eo3 i endast obetydlig mängd. De tjocka eldningsoljorna

måste på grund av sin konsistens hållas varma under

transport, lagring och annan hantering. - Observera att om

eldningsolja (eller annan klass 3-vätska, liksom klass

2b-vätska) uppvärms till över sin flampunkt, avger de

ångor i antändbar koncentration och medför därvid liknande

risker som klass 1 vätska och klass 2a-vätska.

De flesta faktorer som påverkar risken för brand och

explosion berör alla aktuella processled och beskrivs

därför redan här. - Den intima kontakten mellan syre i

luft och en brännbar gas eller ånga gör att förbränningen

av dessa ofta får ett explosivt förlopp som ibland kan

övergå till detonation. Vid bedömningen av brand- och

explosionsrisken är särskilt följande faktorer av

betydelse, nämligen flampunkt, explosionsgränser (som nära

överensstämmer med brännbarhetsgränserna), minsta

tändenergi, ångtryck, termisk tändpunkt (tändtemperatur)

och dropptändpunkt, explosionstryck, densitet,

avdunstningstal, diffusionskoefficient samt oxygenhalt i

det berörda utrymmet.
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Flampunkten är den lägsta temperatur mätt med viss

utrustning, vid vilken en vätska avger sa mycket ånga att

en brännbar blandning med luft bildas omedelbart över

vätskeytan. Ångan har då nått ett partialtryck i luften

ovanför vätskan som motsvarar ångans undre

brännbarhetsgräns. Flampunkten används, som redan nämnts,

i definitionen av brandfarliga vätskor och i indelningen

av sådana vätskor i riskklasser.

För att en gas eller ånga skall kunna brinna måste luftens

halt av ämnet ligga inom undre resp övre

brannbarhetsgransen. För alkaner och alkener minskar i

regel såväl gränserna som brännbarhetsområdet med stigande

antal kolatomer. Inom området nära den stökiometriska

blandningen för ämnet finns en halt som kräver lägre

energi för antändning än någon annan halt. Denna energi,

bestämd på visst sätt, kallas lägsta tändenergin för ämnet

i fråga. För lägre alkaner rör sig lägsta tändenergin om

endast 0,2-0,3 mJ.

Med termisk tändpunkt, vanligen kallad tändtemperaturen,

förstås den lägsta temperatur en brännbar gas- eller

ångluftblandning behöver uppvärmas till eller genom något

föremål komma i beröring med för att antändning skall ske

utan gnista eller eldslåga. Med dropptändpunkt förstås den

lägsta temperaturen en yta behöver ha för att en

vätskedroppe, som faller på ytan skall antändas.

Dropptändpunkten ligger vid ungefär samma temperatur som

tändtemperaturen. För n-alkanerna sjunker denna med

stigande antal kolatomer. Samma tendens visar i-alkanerna.

För lägre alkaner rör sig tändtemperaturen om 200-600°C.
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För bestämning av explosionstrycket används bl a en metod

där gas- eller ångluftblandningen antänds i slutet kärl

(5 1). Halten av ämnet varieras under upprepade försök

tills man finner det maximala explopionstrycket för ämnet.

För lägre alkaner rör sig detta om 0,7-0,9 MPa (7-9 bar)

övertryck. För bedömning av den effekt ett

förbränningsförlopp kan få är förutom explosionstrycket

även tryckstegringshastigheten av stor betydelse. Liksom

explosionstrycket är tryckstegringshastigheten starkt

beroende av ämnets koncentration i luften och har sitt

maximum vid en bestämd koncentration. Med ökande

behåIlarvolym (explosionsrum) minskar

tryckstegringshastigheten (12).

Förhållandet mellan gasens eller ångans och luftens

densitet liksom även dess diffusionskoefficient i luft och

vätskans avdunstningstal kan vara av betydelse vid

bedömning av risken och planeringen av åtgärder. Samma

gäller beträffande en vätskas densitet och blandbarhet med

vatten.

Luftens syrehalt kan starkt påverka förbränningen. Om

syrehalten genom läckage från exempelvis gastub eller en

annan anledning är högre än normalt, kan gas- eller

ångluftblandningen bli mer lättantändlig och förbränningen

få ett häftigare förlopp. Å andra sidan kan luftens

syrehalt sänkas genom införsel av s k inerta gaser så att

antändning kan förhindras. För detta ändamål används

främst kväve eller koldioxid; ofta en blandning av båda i

form av renade förbränningsgaser.

Som exempel på tändkällor kan nämnas svetsning, skärning,

heta ledningar, ugnar, friktionsvärme, gnistor från

elektrisk utrustning, statisk elektricitet, atmosfäriska

störningar, blixtnedslag, självantändande ämnen eller
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ämnen ir.ed katalytisk verkan. De viktigaste

förutsättningarna för självantändning är att ämnet i fråga

är oxidationsbenaget, att dess specifika yta är så stor

att reaktionen redan vid normal temperatur ger stor

värmemängd per tidsenhet och att ämnet eller systemet har

låg värmeledningsförmåga. Om ett ämne även i mycket små

mängder självantänder, när det kommer i beröring med luft

vid rumstemperatur säges det vara pyrofort. Järn(II)sulfid

är starkt pyrofor. Den bildas vid termisk sönderdelning av

järnmerkaptider och järntiofenolat, varvid samtidigt

motsvarande tioetrar uppstår. När merkaptanhaltiga

kolväteblandningar kommer i beröring med rost, dvs

huvudsakligen järn(III)hydroxidoxid, eller järnoxider e d,

bildas bl a järnmerkaptider och järntiofenolat, ur vilka

järn(III)sulfid kan uppstå. Även den bildade blandningen

har visat sig vara pyrofor. Vidare bildas pyrofora

järnsulfider av svavelväte och rost e d. Detta betyder att

pyrofora ämnen av nämnt slag kan uppstå på rostiga

processkärl, armatur och ledningar genom kontakt med

merkaptaner och/eller svavelväte under hantering av

råoljan, dess raffinering och hanteringen av dess

produkter.

För att begränsa risken för brand/explosion måste man så

långt möjligt söka hindra såväl att tändkällor som

brännbara/explosiva gasångluftblandningar uppkommer.

Sprängämnesinspektionens kungörelse om klassning vid

verksamhet med brandfarlig vara (Sind-FS 1983:2)

innehåller vissa allmänna föreskrifter om klassning av

riskområden för val, installation och användning av

elektrisk materiel, sådan klassning kan även utgöra

underlag för att bedöma risker från andra tändkällor.

Svenska Elektriska Kommissionen har utarbetat anvisningar

härför, SIS 421 08 20, betitlad "Klassning av

axplosionsfarliga områden". Föreskrifter om elektriska

installationer inom riskområde finns i statens



energiverks publikation betitlad

"Starkströmsföreskrifterna" (STEV-FS-1985:1) . - Andra

förebyggande åtgärder är att hindra att luft (eller syre)

förs in i eller tränger in i slutna system med farliga

ämnen, där tändkällor kan finnas; och att tändkällor inte

förs in i eller uppstår i öppna system, där explosiva

gas- eller ångluftblandningar finns eller kan uppstå.

Vidare måste slutna system rengöras med vattenånga

och/eller inertgas och vid behov nedkylas, innan de öppnas

för lufttillträde. Och motsvarande måste ske med öppna

system, innan annat ingrepp görs. Gas, ånga eller vätska

får heller inte läcka ut, eftersom eventuella tändkällor i

omgivningen kan leda till brand eller explosion. Särskilt

allvarliga är stora läckage genom mekaniska skador på

rörledningar eller annan utrustning, vilka kan uppstå,

t ex genom tunga fallande föremål, svängande kranlast,

grävskopa i arbete eller vid påkörning med fordon.

Råolja antas i följande avsnitt ha ett energiinnehåll av

10,07xJ.0~
6TWh per m3 eller 11,68xlO~6TWh per ton.

Tjock eldningsolja (Eo5) antas ha ett energiinnehåll av

10,82xl0~6TWh per m3 eller 11,39xlO~6TWh per ton.

Densiteterna har härvid antagits vara för råolja 0,862

ton/m och för tjock eldningsolja (Eo5) 0,950 ton/m .

3.2 Utvinning

Här redogörs för metoder, risker och arbetsskador vid

havsbaserad utvinning, eftersom införseln hit mest utgörs

av nordsjöolja. Tonvikten har lagts på den norska

utvinningen, eftersom införseln från Norge väntas öka. Den

inledande beskrivningen berör dock i stort sett både

landbaserad och havsbaserad utvinning. Den omfattande

prospektering som föregår utvinningen tas även upp i detta
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avsnitt. Likaså transporten till och lagringen vid den

terminal, där oljan uppsamlas vid ett oljefält. För

metodbeskrivningarna har främst utnyttjats det norska

Oljedirektoratets årsberättelser för 1982-84 (25). Vidare

har utnyttjats vissa publikationer från Loyd's Register

(26-28) samt informationsmaterial från Götaverken Arendal

AB, GVA (29) över företagets tillverkning av aktuella

utrustningar. Från Svenska Shell AB och Svenska BP AB

mottagna informationsmaterial har i viss mån även kunnat

användas (30,31). Riskerna har bedömts främst mot bakgrund

av (25) och med ledning av allmänna erfarenheter om risker

vid akutella slag av arbetsmoment. För arbetsskadorna

anges källan i varje enskilt fall.

Oljeprospektering omfattar i det inledande skedet

geologiska och geofysiska undersökningar, t ex seismiska

och gravimetriska mätningar. Dessa varierar med

förutsättningarna, t ex prospektering på land eller till

havs. Först genom prospc'.»teringsborrning får man dock svar

på om undersökningen gett önskat resultat. Under sådan

borrning fortsätter geologens arbete i form av mätningar

och provtagning i borrhålet. Håldjupen på norska

kontinentalsockeln rör sig i allmänhet om 2000-5000 m, men

kan i enstaka fall vara 7000 m. När olja och/eller gas i

intressant mängd påvisats i ett borrhål fullföljs

prospekteringan med ett antal s k avgränsningsborrhål för

att man skall klarlägga fältets omfång. Vid slutet av 1984

hade på norska delen av kontinentalsockeln borrats totalt

431 prospekteringshål, varav 319 var undersökningsborrhål

och 118 avgränsningsborrhål. 1 några av dessa hål fann man

olja, i några naturgas, i några både olja och naturgas och

i övriga varken olja eller naturgas.
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Den norska delen av kontinentalsockeln hade 1984 12 fält

med fasta installationer. Pä dessa fanns 220

produktionshål (brunnar) i drift och 48 ej i drift. Samt

23 s k injektionshål avsedda för injektion av vatten e d i

syfte att öka utvinningen. Vidare pågick borrning av 33

produktionshål. De tre största fälten är Ekofi sk-området,

som producerar olja och gas; Statfjord, som producerar

enbart olja; samt Frigg-området, som producerar enbart

gas. Borrning för prospektering och för utvinning sker i

huvudsak efter samma principer och medför sålunda samma

slag av risker.

Den utrustning, som används för oljeborrning är utförd för

roterande borrning i huvudsak på följande sätt.

Borrmaskinen är monterad i ett högt borrtorn med lyftdon

för hantering av borrstänger och borrkronor m m. En

dieselmotor e d driver ett rotationsbord, till vilket en

vridstång (kelly) är kopplad. Denna är i sin tur

fastgängad vid en borrstång, som består av ett antal

hopgängade, ca 10 m långa stålrör. Till det nedersta röret

är gängansluten en borrkrona, som i hårda bergarter är

utförd för krossande borrning (rullborrkrona) och i lösa

bergarter för skärande borrning (skärborrkrona).

- Borrkronan bringas alltså i rotation via kellyn och

borrstången. För varje borrad stångdelslängd måste

borrstången demonteras från kellyn och en ny delstång

insättas. Vid byte av borrkrona måste hela borrstången

demonteras. Borrdiametern minskar från ca 60 cm vid

borrningens början till ca 10 cm vid slutet. I lösa

bergarter kan man borra upp till ca 60 m per timme, i

hårda bergarter endast 0,1-0,2 m per timme, I sistnämnda

fall förslits borrkronorna så snabbt, att de måste bytas

efter 0,5-0,6 meters borrning. - under borrningen måste

hålet successivt infordras med stålrör (foderrör) för att

hindra ras från hålväggen. Foderröret består av sektioner,

som skruvas ihop på samma sätt som borrstångssektionerna

och sätts, liksom dessa på plats med hjälp av borrtornets

lyftdon.



58

Borrkaxet avlägsnas ur hålet genom spolning med slam, som

pumpas ned genom borröret och drar med sig borrkaxet

mellan borrstång och hålvägg (eller foderrörsvägg) till

dagytan. Slammet har inte bara en transportfunktion. Det

kyler och smörjer också borrkronan och motverkar i viss

mån även det olje- eller gastryck som uppstår, när

borrkronan når ett oljeförande skikt. Använt slam kan,

förutom vatten bestå av t ex bentonit (en typ av lera som

kraftigt sväller i vatten), dextrin, glimmer, cellofan och

asbest. För att höja mottrycket i borrhålet kan

spolvätskans densitet höjas genom tillsats av

bariumföreningar. Vid borrning i salt lager används

saltmättad spolvätska för att hindra läckage i borrhålets

väggar.

Här borrningen beräknas närma sig det oljeförande skiktet

vidtas särskilda åtgärder för att ta emot oljan. Om

oljekäilan står under måttligt tryck, försluts

borrhålsmynningen och kontrolleras att foderröret håller

för tryckpåkänningen. Av oljespår i spolvätskan framgår,

när borrkronan tränger in i det oljeförande skiktet. Da

dras borrverktyget upp och sedan kvarvarande spolvätska

pumpats upp är vägen fri för oljan. Om oljekällan står

under högt gastryck, vilket ofta är f?llet, måste vissa

försiktighetsåtgärder vidtas för att få källan under

kontroll. Gastrycket kan då vara så högt, att varken

borrvertygets vikt eller en extra tung slamvätska räcker

för fortsatt borrning. I sådana fall används hydrauliska

hjälpmedel. För den sista borrsträckan används också en

borricrona med backventil, och i borrhålets mynning

anbringas säkerhetsanordningar och ventiler för reglering

av oljeflödet. - När en oljekälla upptäckts fastställs

genom ett antal, förut omnämnda avgränsningshål, fältets

omfattning; dvs det oljeförande lagrets gränser mot

ovanför beläget naturgasförande lager och underliggande
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saltvattenlager. Samtidigt bestäms även naturgasens tryck

i olika delar av fältet. Med ledning härav bestäms lägena

av de hål, som sedan måste borras för exploateringen av

oljefältet (produktionshål).

För att råoljan skall kunna ostört transporteras i

rörledningar eller på annat sätt måste naturgasen

avskiljas från råoljan redan vid oljekällan

(produktionshålet). Detta sker i en avskiljare, en

liggande cylinderformad stålbehållare, där trycket hålls

lägre än gastrycket i oljekällan, så att gasen skiljs från

råoljan. Samtidigt avskiljs även vatten; en ofta

förekommande förorening. Petroleum (råolja) in situ under

tryck kan innehålla naturgas till mer än 80 gånger sin

egen volym. Den naturgas som utvinns i anslutning till

olja består mest av metan, men dessutom propån, butan och

pentan. Naturgas, s k torr naturgas, utvinns också från

särskilda gasfyndigheter. Den har en annan sammansättning.

Den torra naturgasen från Nordsjöområdet består t ex av

metan samt i mindre mängd etan och kväve. Om naturgas, se

vidare avsnitt 4. - Råoljan uppsamlas sedan via

rörledningar i en för oljefältet gemensam terminal.

Beträffande fortsatt transport, se avsnitt 3.3.

Allmänt kännetecknas sålunda utvinning av råolja av en

omfattande och invecklad borrningsverksamhet samt

hantering av brandfarlig vätska (råoljan) och brandfarlig

gas (naturgasen). Beståndsdelarna i naturgasen och en stor

del av beståndsdelarna i råoljan ger i vissa

blandningsförhållanden med luft - inom de s k

explosionsgränserna - explosiva gas - respektive

ångluftblandningar. Risken för brand och explosion liksom

förebyggande åtgärder däremot har redan behandlats i

avsnitt 3.1. - Borrningsarbetet är förknippat med

betydande risk för mekaniska skador genom roterande

maskindelar, hantering av tunga föremål och genom fallande

föremål samt fallrisker. Maskinbullret kan medföra

hörselskador. Hantering av kemikalier, oljor och asbest

m m kan ge upphov till andra arbetssjukdomar.
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Oljeutvinningen medför allmänt vissa risker av

katastrofkaraktär. som kan leda till s k gruppolycksfall.

Havsbaserad utvinning medför dessutom särskilda risker,

varom mera sedan. Några viktiga allmänna typer av risker

är följande.

a) Utblåsning ("blow out") av olja/gas, när en oljekälla

påträffas under borrning; eventuellt i kombination med

brand av olja/gas och/eller explosion av

ång/gasluf tblandmng. - Borrar laget kan alltså svårt

skadas eller omkomma av kringkastad utrustning,

vältande borrtorn, brand etc. Ett borrarlag kan per

skift omfatta ungefär 15 personer.

b) Läckage av olja/gas under exploateringsskedet från

rörledningar, armatur och annan utrustning, som kan

leda till brand och/eller explosion av

ånga/gas luftblandning.

c) Explosion av tryckkärl, haveri av lyftanordning e d

- kan ge upphov till, förutom direkta mekaniska skador,

till omfattande läckage med följder enligt ovan.

I det följande beskrivs några av de särskilda förhållanden

som är knutna till den havsbaserade oljeutvinningen i

Nordsjöområdet och därmed sammanhängande särskilda risker.

Utvinningen i Nordsjön av någon betydelse började först i

mitten av 70-talet, men hade föregåtts av omfattande

prospektering och förberedande arbeten. Arbete i Nordsjön

medför unika problem. Vattendjupet där borrning sker kan

variera från några tiotal m till upp emot 400 m. Inom den

nordliga sektorn uppträder ofta vågor på över 20 m och

vindhastigheter av omkring 54 m/s. Brent-området, nordost

om Shetlandsöarna, är utsatt för Atlantstormarnas fulla

kraft. Ett av kraven på alla plattformar som placeras där
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är att de måste kunna motstå den s k hundraårsstormen.

Under en sådan kan vågorna nå en höjd av 30 m och

vindstyrkan i byarna ca 71 m/s. V::" arbeten inom områden

som hemsöks av is måste man ta hänsyn till en mängd

faktorer vid utförandet av plattformar. Pakänningen på

konstruktioner genom havsis beror på sådana faktorer som

isens tjocklek, dess hastighet, dess styrka och isflakens

storlek. Än våldsammare effekter får naturligtvis

sammanstötningen med ett isberg. 1 norska

kontinentalsockelns norra del, Tromsö-området, har dock

endast prospekteringsborrning påbörjats. - Möjligheten att

utföra borrningsarbete från en flytande plattform påverkas

i hög grad av sjöhävningen. Vid en våghöjd av 20 m skulle

en sådan plattform av 16 000 tons vikt kunna höja och

sänka sig mer än 7,5 m i vattnet. Borrningsarbetet måste

stoppas, när sjöhävningen överstiger 3-3,5 m, utom när man

borrar prospekteringshål. För dessa anses gränsen ligga

vid 1,8-2,4 meter.

För vattendjup ned till 75-90 m kan användas

borrplattformar i stålkonstruktion med vanligen tre

stödben, som vilar på havsbotten och kan dras upp när

plattformen flyttas till sin uppställningsplats. För

arbete på större djup används självmobila, halvnedsänkbara

(semi-submersible) plattformar i stålkonstruktion,

utformade som katamaranfartyg. Plattformen på dessa

uppbärs av fyra stödben, två för varje fartygsdel. I

arbetsläge är fartygsdelarna genom tillförd ballast

nedsänkta under vattenytan, vilket ger stabiliserande

verkan. De fasthålls med ett omfattande förankringssystem.

Sådana "plattformsfartyg" utförs inte enbart för borrning

och med bostäder för borrpersonal, utan även som

hjälpfartyg för dykning, monteringsarbeten, brandförsvar

och räddningstjänst m m; eller som renodlade

bostadsplattformar. Götaverken Arendal AB (GAV) har sedan

1980 tillverkat ett stort antal plattformsfartyg m m av

här nämnt slag (29).



Det har uppgetts att vid nämnda tillverkning är arten av

arbetsskador och frekvenser av dessa densamma som vid

andra skeppsvarv. Ur (2) har för åren 1981-83 beräknats

den genomsnittliga frekvensen av arbetsskador vid

näringsgren 3871, "Skeppsvarv och båtbyggerier". Den

uppgick till 82,1 arbetsskador per 1 miljon arbetstimmar;

därav 0,2 dödsfall. Detta kan jämföras med motsvarande

värde för samtliga näringsgrenar, vilket var 22,5 skador

per 1 milj timmar; dödsfallsfrekvensen ej uppgiven för

samtliga näringsgrenar. Eftersom här nämnda utrustningar

utgörs av anläggningar vid oljeutvinning och

arbetsskadefrekvensen vid tillverkning av dem tydligen är

hög, borde arbetsskadebelastningen därifrån tillföras

arbetsskadorna vid utvinningen. På grund av dessa

anläggningars rörlighet och varierande användning torde de

dock inte kunna hänföras till någon viss producerad

kvantitet olja.

En flytande borrplattform måste ha en förbindelse med

borrhålet, s k marin stigledning. Denna är upphängd i

borrtornet med wirar, som ger konstant spänning.

Stigledningen är ett stålrör av 400-610 aim diameter. Genom

detta rör förs borrdonen ned i borrhålet och genom röret

återförs borrslammet till ytan. Stigledningen har nedtill

en rörlig kulled, som medger sidorörelser och är upptill

teleskoputformad, så att vertikalrörelser kan ske. Ett

hydropneumatiskt system utjämnar trycket på borrkronan,

vilket annars skulle variera med sjöhävningen.

För driften på en borrplattform krävs regelbundna

person- och materieltransporter mellan plattformen och

land. För persontransporterna används mest helikopter, som

landar på plattformens helikopterdäck, och för

materieltransporterna förrådsfartyg. För

helikoptertrafiken utgör starka vindar den värsta risken.



63

En helikopter kan klara sig tillfredsställande i

vindhastigheter upp till 28 m/s. I nödsituationer har

helikoptrar tagit upp människor från en borrplattform i

vindstyrkor upp till 36 m/s. - Det största problemet med

materieltransporten är att förtöja förrådsfartyget vid

borrplattformen, då det anländer, och att föra de

livsviktiga förråden ombord. När det är lågtryck kommer

vindar och vågor från alla håll och en boirplattform i

fackverkskonstruktion har ingen läsida. Stark sjöhävning

medför stora problem och risker när fartyget skall

förtöjas och lossas.

Vid prospektering och förberedande arbeten för

oljeutvinningen måste vissa arbeten utföras av dykare.

Även under det egentliga oljeutvinningsskedet är visst

dykeriarbete nödvändigt för besiktning och underhåll av

ledningar, armatur och annan utrustning som lagts ut på

havsbotten (se nedan). Dykeriarbetet är riskfyllt. En

mängd skyddsåtgärder krävs bl a för sådant arbete under

förhöjt tryck, son utförs under vatten med dykarutrustning

eller i dykarklocka utan sluss (se arbetarskyddsstyrelsens

dykerianvisningar). Misstag eller oförutsedda händelser

kan då medföra arbetsskador av olika slag såsom dykarsjuka

(try :kfallssjuka), om dykaren gör för snabb uppstigning;

lungsprängning m m, om han får för mycket luft i

dykardräkten, så att han flyter upp; kvävning genom

syrebrist och koldioxidförgiftning, om lufttillförseln

minskar eller avbryts; drunkning, om t ex

dykarutrustningen skadas; undertryck i lungorna

("squeeze"), om dykaren faller under vatten m m.

För att underlätta arbete på havsbotten och minska behovet

av dykeriarbete används i alltmer ökad utsträckning s k

mini-ubåtar som har en besättning av en till tre man eller

är obemannade. En fördel med dessa är att besättningen
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(piloten) arbetar under samma atmosfärsförhållanden som

ovan vatten. Därmed finns inga dykmedicinska eller

fysiologiska begränsningar av "dyktiden" annat än pilotens

arbetsförmåga och bekvämlighet, sådana ubåtar finns, som

drivs och styrs av eldrivna propellermotorer och har

hydrauldrivna manipulatorarmar med gripklor. Med hjälp av

dessa kan de flesta undervattensarbeten utföras. Normalt

drivs de med kabel från ytan men kan i nödsituation köras

på egna batterier. Genom ubåtens fönster kan även

havsbotten filmas.

Produktionsplattformar har utrustning för borrning av

produktions- och injektionsborrhål och utrustning för den

första behandlingen av utvunnen petroleum, dvs rening från

vatten m m och avskiljning av naturgas. Dessa utförs som

fasta plattformar. De kan vara utförda helt i

stålkonstruktion, i vilket fall stödbenen måste pålas

fast. Om sjöbotten är plan kan såväl stödbenen som

bottenpartiet utgöras av betongkonstruktion och

plattformsdelen av stålkonstruktion. Betongdelen fylls

efter transport till uppstallnignsplatsen helt eller

delvis med ballast. Hela anläggningen hålls därefter på

plats av sin tyngd och behöver inte pålas fast. - För att

oljekällan skall kunna tömmas måste sneda ut/inningshål

borras från dessa plattformar. Det kan röra sig om 30 till

40 hål från varje plattform. Några av hålen används för

insprutning av gas och vatten så att trycket i oljekällan

kan bibehållas. För borrning av de sneda utvinningshålen

används en särskild typ av s k sänkborrmaskiner.

Borrkronan drivs inte på konventionellt vis av en

borrstång. I stället drivs borrkronan av en till denna

ansluten, i borrhålet nedsänkt turbin. Denna drivs av

spolvattnet, som sätts under tryck. Borrhålen ansätts

vertikalt men bringas på visst djup att böja av, en grad

för var trettionde meter, ut £rån plattformen. Hållängden

kan röra sig om mer än 5000 m.
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Från stora oljefält transporteras oljan i rörledningar på

havsbottnen till hamnar för lagring och omlastning. Härvid

samlas först oljan från närbelägna oljefält via

rörledningar från dessa till en gemensam

terminalplattform. Från mindre, avskilt belägna oljefält

transporteras oljan med tankfartyg. Fartyget förankras då

med hjälp av en särskild förtöjningsboj. Denna är så

utförd att fartyget kan vrida sig 360°, medan oljan

pumpas genom en slang, son. via en undervattensledning är

förbunden med utvinningsplattformen.

Från fälten på norska delen av kontinentalsockeln finns

följande havsbottenlagda rörledningar; ställvis nedgrävda

med hänsyn till eventuella skador i samband med fiske

eller ankring e d.

a) En ca 35 mil lång oljeledning från Ekofisk och

närbelägna fält till Teesside i England (S om

Newcastle), där det även finns ett stort raffinaderi.

b) En drygt 35 mil lång dubbel gasledning (2 rör å 813 mm)

från Frigg till St Fergus, Skottland; enkla ledningar

från Odin och NE Frigg är förbundna med Frigg.

c) En drygt 45 mil lång gasledning från Ekofisk till

Emden, Västtyskland.

d) En "rikgas"-ledning (308 km) från Statfjord, förbunden

med närbelägna Gullfaks, till Karstö, norr om

Stavanger. V?d Kårstö finns en separations- och

fraktioneringsanläggning samt lager och lastanläggning.

e) En torrgasledning (155 km) från Heimdal och

toirgasledning (226 km) från Kårstö till en s k

stigrörsplattform vid omkring 58° N bredd.

f) En rörledning (190 km) från nämnda plattform till en

stigrörsplattform med Ekofiskfältets centrala del.
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Från den brittiska delen av kontinentalsockeln finns

oljeledningar till bl a Shetlandsöarna, OrkneyÖarna och

Skottland samt ett antal gasledningar. - Tankerterminer

finns på den norska delen av kontinentalsockeln i bl a

Ekofiskfältet, som ligger närmast svensk hamn. Till

exempelvis Göteborg är avståndet från Ekofisk drygt 50 mil.

Vid olje/naturgasutvinningen på norska kontinentalsockeln

har inträffat rätt många bränder. 1982 var antalet

registrerade bränder 31, 1983 30 och 1984 36. Alla har

dock varit mindre bränder med små materiella skador och

nästan inga personskador. Som bekant inträffade i april

1977 ett stort olje/gasläckage på Bravoplattformen,

Ekofiskfältet i Nordsjön. En brand eller explosion vid

detta tillfälle kunde ha medfört mycket omfattande och

svåra arbetsskador särskilt som utrymningen av en

havsbaserad plattform kan ta lång tid.

Haverier har förekommit vid några tillfällen med flytande

halvnedsänkbara borrplattformar och liknande utrustning,

varvid plattformarna kantrat och sjunkit och många

arbetstagare omkommit. I mars 1980 kantrade och sjönk den

halvnedsänkbara borrplattformen "Alexander L Kielland", då

den tjänstgjorde som bostadsplattform i närheten av

Eddaplattformen i norska sektorn av Nordsjön. Den uppbars

av fem stödben på en ellipsformad ponton. En

utmattningsspricka runt ett hydrofonstativ på en sträva

till ett av stödbenen ansågs vara den primära orsaken till

olyckan. Vid olyckstillfället befann sig 212 personer

ombord, av vilka 123 omkom. Under en våldsam nordatlantisk

storm 1982 kantrade och sjönk 'en halvnedsänkbara

borrplattformen "Ocean Ranger", varvid 84 medlemmar av

dess besättning omkom (31). Olyckan orsakades av att

havsvatten trängde in genom en sönderslagen hyttventil och

påverkade manöverbordet för barlasten på sådant sätt, att

barlasten felfördelades och möjligheten att omfördela

denna förlorades.
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Särskilda svårigheter uppstår, när man skall få en

rättvisande bild av arbetsskador vid oljeutvinning. Skälen

är främst följande.

a) Oljeutvinningen föregås av prospektering, inbegripet

borrning av unik omfattning. Denna medför en mängd

arbetsskador som bör ingå vid beräkningen av

arbetsskadorna per utvunnen oljemängd.

b) Samtidigt med olja utvinns naturgas. Detta medför ett

ofta olösligt fördelningsproblem.

c) Landbaserad och havsbaserad utvinning medför delvis

helt skilda risker och bör redovisas var för sig m a p

arbetsskadorna. Nedan redovisas enbart arbetsskador

från havsbaserad utvinning - av förut angivna skäl.

d) Den från anläggningsskedet härrörande

arbetsskadebelastningen utgör säkert en betydande del,

men har här visat sig oåtkomlig, när den skall

överföras till utvunnen oljemängd. Detta gäller även

anläggningsskedet vid transport av olja - liksom vid

såväl utvinning som transport av naturgas.

e) En stor del av arbetsskadorna härrör från

entreprenadsverksamhet. De har visat sig vara ytterst

svårfångade.

Trots dessa svårigheter har försök gjorts att uppskatta

arbetsskadorna vid havsbaserad utvinning för USA,

Storbritannien och Norge.
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1 handboken (6) från energidepartementet i USA finns

uppgifter för en referensanläggning för havsbaserad

oljeutvinning med statistikuppgifter hämtade från

1970-talet. Referensanläggningen antas producera ca

210 000 ton råolja/år från en plattform med 18, i medeltal

2 900 m djupa borrhål; livslängd 15-20 år. För denna

anläggning har beräknats per 1 TWh: antal skadade totalt

0,13 och därav dödsfall 0,111 Amerikanska

petroleuminstitutet har i sin årliga publikation över

arbetsolycksfall och arbetssjukdomar i petroleumindustrin

för 1984 (32) bl a uppgett antalet arbetsskador vid

havsbaserad oljeutvinning, inbegripet prospektering, till

totalt 697 fall, varav 5 dödsfall. Styrelsen för

anergiinformation uppger i sin årliga publikation om

petroleumtillgång för 1984 (33), att USA detta år hade en

havsbaserad utvinning av 469,777x10 barrels råolja,

vilket motsvarar 1,610x469,477=755,9 TWh. Vid havsbaserad

oljeutvinning i USA var alltså antalet skador per 1 TWh

totalt (697:755,9)=0,92 och därav dödsfall (5:755,9)=0,007.

I skrivelse 1986-09-09 till arbetarskyddsstyrelsen har

efter förfrågan, Styrelsen för Hälsa och Säkerhet i

Storbritannien lämnat uppgifter om inträffade svåra

("major") arbetsskador och dödsfall samt frekvenser för

dessa, åren 1981—83 vid utvinning av olja och naturgas,

vilken ju är havsbaserad. Antal dödsfall var 6 1981, 13

1982 och 9 1983; och de svåra olycksfallen uppgick till

59, 39 resp 47. Frekvensen per 100 000 arbetstagare var

1981 28,6, 1982 60,5 och 1983 31,4 för dödsfallen; och för

de svåra olycksfallen var de 281,0, 181,4 resp 163,8.

Motsvarande producerade kvantiteter, som även frågats

efter, erhölls tyvärr inga uppgifter om. Med en skrivelse

i september 1986 till svenska delegationen vid EG

översände P A Walter - sekreterare vid EG:s säkerhets- och

hälsokommission för gruvor m m - publikation (15) och
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besvarade samtidigt efterfrågad arbetsskadestatistik för

utvinning och transporter av olja och naturgas; baserad på

utvunnen kvantitet resp transportarbete. Han meddelade,

att kommissionen inte hade någon sådan statistik för

närvarande. Men framhöll att arbetsskadefrekvensen per 1

miljon arbetstimmar inom olje- och gasindustrierna är av

samma storleksordning som vid kolutvinningen i

underjordsgruvorna. Vidare uppgav han att, grundat på

tonnage eller producerad energi, den avsevärt större

produktiviteten i olje- och gasindustrin (ir.er än sex

gånger större) betyder, att dessa industrier producerar

energi med avsevärt lägre risk än kolindustrin per kWh.

Denna i och för sig intressanta uppgift är inte

tillräckligt preciserad för att man skulle kunna göra

någon uppskattning uttryckt i arbetsskador per TWh.

I fråga om uppgifter från Norge om arbetsskador vid

utvinning av olja och naturgas från norska

kontinentalsockeln grundar sig dessa enbart på

Oljedirektoratets årsberättelser för åren 1982—84 (25).

Önskvärda närmare uppgifter, som Direktoratet for

arbeidstilsynet i Oslo efter förfrågan lovat översända,

har då detta skrivs (09-29) ännu ej mottagits.

I oljedirektoratets årsberättelser för 1982—84 finns

uppgifter var för sig om antal skadade, och omkomna av

dessa vid produktionsanläggningar samt om antal skadade,

och omkomna av dessa vid dykeriarbete gällande produktion

och kanske även prospektering. I fråga om prospekteringen

har i övrigt endast skador från borrning kunnat

uppskattas. Detta har skett med hjälp av uppgifter om dels

antal undersöknings- och avgränsningsborrhål under

perioden, dels antal produktions- och injektionsborrhål
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under samma perlod. Därur har beräknats antalsförhållandet
av förstnämnda till sistnämnda, som blev 1.62. Hed ledning
av uppgift om antal skador vid

produktions-/injektlonsborrnlng har sedan, under antagande
av propostlonalltet. beräknats antalet skador vid
undersöknlngs-/avgränsnlngsborrnlng. Tabell 3.2:1 visar en
sammanfattning av antalet arbetsskador.

Tabell 3.2:1. Beräknade antal arbetsskador vid

rSolja/naturgasutvlnnlng ur norska kontinentalsockeln

1982--84. FrÄn (25).

år Prospekte-

ringsborrn.

beräknat

totalt

Dykeriarbete

totalt därav

dödsfall

Produktions-

anläggningar

totalt därav

dödsfall

Tillhopa

totalt därav

dödsfall

1982 224 20 529 778

1983 162 40 334 536 8

1984 207 40 480 727

Sa

Hv

593

198

100

33

6

2

1 343

448

3

1

2 036

679

9

3

I tabell 3.2:2 anges produktionen under samma perlod av
olja och naturgas 1 miljoner ton oljeekvivalenter. Med
hjälp av tabellernas medelvärden för perloden 1982--84
beräknas;
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Antal skador par 1 milj toe,

totalt (679:55065) = 12,3x10 3 ,
-6därav dödsfall (3:55065) = 54,5X10 .

Tabell 3.2:2. Produktion i milj ton oljeekvivalenter av

olja och naturgas på norska kontinentalsockeln 1982—84.

Från (25)

Olja Naturgas

24 445

Summa

1982 24 484 48 929

1983 30 565 24 455 55 020

1984 34 954 26 292 61 246

Summa 90 003 75 192 165 195

Mv 30 001 25 064 55 065

Under antagande av att 1 milj ton oljeekvivalenter

motsvarar 11,63 TWh uppskattas sålunda arbetsskadorna vid

råolja/naturgasutvinning ur norska kontinentalsockeln per

1 TWh till

totalt (12,3xl0~3:ll,63) = l,O6xlO~3

därav dödsfall (54,5xlO~6:11,63) = 4,69xlO~6.

Dessa värden understiger avsevärt dem som beräknades för

den havsbaserade utvinningen i USA, trots att

djupförhållanden och väderförhållanden inom

utvinningsområden där kan förmodas vara gynnsammare. De

högre värdena för USA torde främst bero på dels att i

uppgifterna därifrån ingår all prospekteringsverksamhet,

dels att all entreprenadverksamhet även torde vara
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inräknad, vilket ej gäller för Norge. Av dessa anledningar

och eftersom statistiken från USA 1984 grundar sig på en

mer än hundrafaldigt större kvantitet, används uppgifterna

från USA 1984 som underlag i det följande.

3.3 Transport av råolja

Transport av råolja från oljefältets terminal till

raffinaderi sker med rörledning (land- eller havsbaserad)

eller med rörledning och tankfartyg i kombinationer.

Eventuella transporter av råolja med järnväg eller

tankbilar saknar betydelse i detta sammanhang. Här

behandlas endast den havsbaserade utvinningen, som medför

följande alternativa transporter för råoljan: via

havsrör ledning-hamn-landrör ledning, eller via

havsrörladning-hamn-tankfartyg-hamn-landrör ledning, e Her

via tankfartyg-hamn-landrör ledning. Svenska, norska och

engelska raffinaderier är belägna vid kusterna - de

svenska endast någon km från kusten. Landtransporten av

råoljan är därför knuten till raffinaderiet.

Havsbaserad transport av råolja kan sålunda ske med

rörledning förlagd på havsbotten eller med tankfartyg.

Anläggandet av och transport med havsrörledningen inom

Nordsjöområdet, som ju är av särskilt intresse för

Sverige, har i vissa hänseende redan belysts i avsnitt

3.2; flera sådana är redan tagna i bruk. Anläggandet av en

havsrörledning medför stora svårigheter som ökar med

havsdjupet och med skarpa förändringar i havsbottnens

topografi. Rörutläggning förutsätter gynnsamt väder och

måttligt grov sjö och utförs i regel endast sommartid. För

arbetet används särskilda utläggningsfartyg ("delvis

nedsänkta"), där rören läggs ut från fartygets mitt.

Vidare sammanfogas numera rören automatiskt genom
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svetsning, vilket möjliggör kontinuerlig utläggning av

långa sträckor. Under utläggningen måste spänningen i

rören kontrolleras, så att det inte uppstår sprickor e d.

På vissa platser måste rören läggas i diken på havsbottnen

eller övertäckas med grus. Ett omfattande arbete under

vatten krävs, när de olika fälten skall förbindas med

matar ledningar och dessa sedan med huvudledningen, och

särskilt när rörledningarna skall anslutas till

utvinningsplattformärna. En mycket stor del av

arbetsskador knutna till oljetransport med rörledning

torde alltså ha sitt ursprung från inträffade arbetsskador

under anläggningsskedet. Några data härom har dock inte

kunnat uppbringas. - När anläggningen tagits i bruk, måste

den dessutom underhållas och regelbundet besiktigas i

någon form. För allt detta arbete krävs omfattande

insatser av dykare och av personal opererande från

miniubåtar m m, se och jämför avsnitt 3.2.

Några uppgifter om arbetsskador vid oljetransport i

havsrörledningar i Nordsjön har ej kunnat uppbringas. En

viss uppfattning om arbetsskador vid oljetransport i

rörledningar i allmänhet torde dock erhållas med hjälp av

amerikanska petroleuminstitutets och styrelsens för

energiinformation tidigare utnyttjade publikationer (32

och 33). I (32) anges för 1984 följande antal arbetsskador

vid rörledningstransport av olja i Förenta Staterna:

totalt 546 därav inte något dödsfall. Och frekvensen per 1

miljon arbetstimmar var 18,6. Samma år, 1984 utvanns i

Förenta Staterna totalt 3249,7x10 barrels råolja,

vilket motsvarar 1,610x3249,7=5232,0 TWh. Vid

rörledningstransport i Förenta Staterna 1984 av olja var

alltså antalet arbetsskador per 1 TWh totalt

(546:5232)=0,104, därav inte något dödsfall. Eftersom

genomsnittliga transportsträckan inte är känd, kan detta

värde inte hänföras till eller omräknas till någon viss
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transportsträcka. - Efter transport i havsrörledning till

brittisk eller norsk hamn och lagring där, skulle

omlastning ske till tanker med åtföljande transport till

svensk hamn.

Troligaste transportväg för råolja till Sverige torde dock

vara direkt sjötransport med tanker från närbeläget norskt

eller brittiskt fält till raffinaderi i Bohuslän. Närmaste

fält med tankerterminal är Ekofisk, som ligger drygt 50

mil från Göteborg. Vid så korta transporter blir det

troligen fråga om tankfartyg av måttlig storlek, troligen

omkring 20 000-40 000 ton dödvikt.

I avsnitt 2.3 har allmänt redogjorts för under senare år

inträffade sjöolyckor med svenska handels- och fiskefartyg

enligt vissa uppgifter i (20). I dessa årliga redogörelser

finns emellertid även särskilda uppgifter ota sjöolyckor

med tankfartyg. 1982 inträffade sålunda 31 sjöolyckor med

tankfartyg, 1983 34 och 1984 19 olyckor. Den vanligaste

arten av sjöolyckor med tankfartyg har varit grundstötning

eller strandning (1984, 9 st) och därnäst kollision med

fartyg (1984, 4 st). Olyckor av typ brand och/eller

explosion på tankfartyg var under de tre åren 1982-84

sällsynta. Sammanlagt inträffade endast två sådana, båda

under 1982. Bada orsakades av skador på bränslerör och

medförde svåra materiella skador.

Vid sjötransport av en viss mängd råolja kan man vänta sig

olika olycksrisker vid bruk av å ena sidan många och små,

å andra sidan få och stora tankfartyg. Sistnämnda drar

färre arbetstimmar per too fraktad råolja och kan därför

väntas medföra färre farliga händelser per fraktad

kvantitet. Men en sådan händelse kan få svåra följder.

Utslaget på en lång tid kan därför även transport med få,

stora fartyg medföra många svåra arbetsskador per ton
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fraktad råolja, under det att frekvensen av lättare skador

per ton kan väntas minska. De påkänningar, som ett fartyg

utsätts för genom stormvågor, torde vara störst vid

oceanfart och lägst vid östersjöfart; nordsjöfart torde

innebära ett mellanting. Ökad transportsträcka medför ökad

arbetsskadebelastning per ton fraktad råolja genom att

antalet nedlagda arbetstimmar per ton då ökar. Risken för

arbetsskador kan även växla med fartygets utförande och

dess säkerhetsutrustning m m.

Tankrengöring och lik.iande arbeten på fartyg medför bl a

betydande explosionsrisker. I december 1969 inträffade

under tankrengöring mycket svåra explosioner på inte

mindre än tre stora tankfartyg (Marpessa, som sjönk samt

Mactra och King Haakon VII). För att klarlägga orsakerna

till olyckorna utfördes i flera länder omfattande

undersökningar. Bland möjliga tändkällor nämndes mekaniska

gnistor genom fallande föremål; antändning genom heta

ångledningar; kompressionständning, när den för

rengöringen använda vattenstrålen komprimerar gasbubblor;

samt elektrostatisk urladdning. En stor mängd försök, bl a

i full skala, utfördes med avseende på elektrostatisk

uppladdning av vattenstrålen och dimmolnet m m. Det visade

sig bl a, att föremål som faller i laddad dimma kan laddas

upp under fallet och urladdas, när det passerar ett

utskjutande metallföremål eller just innan det träffar

tankens botten. Vid försök med sådana laddade fallande

föremål i explosiv atmosfär har flera antändningar

åstadkommits. Föremål av en apelsins storlek, laddade till

en spänning av 6,6 kV kan t ex ge tändande gnistor. - I

detta sammanhang kan nämnas, att vid årsskiftet 1985/86

var ett förslag till svensk standard (SS 421 08 22)

rubricerad "Potentialutjämning i riskområden med explosiv

gasblandning" ute på remiss och håller nu på att

överarbetas med ledning av inkomna remissvar. Omkring
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årsskiftet 1986/87 väntas slutliga standarden utges.

Standardförslagets innehåll har beskrivits av

sprängämnesinspektör Ove Fredholm i Elinstallatören (34).

Standarden innehåller anvisningar till förebyggande av

risker förorsakade av statisk elektricitet, åska eller

vagabonderande strömmar, som kan medföra antändning i

områden där det finns explosionsrisk till följd av

blandning av luft med ånga, gas eller dimma. Den kommer

sålunda allmänt att få stor betydelse i skyddsarbetet vid

hantering etc av brandfarliga varor.

Vid inspektion, rengöring, reparation, underhåll,

ombyggnad, upphuggning eller liknande arbete på bl a

tankfartyg som för eller fört råolja eller annan brännbar

vätska krävs omfattande skyddsåtgärder mot brand-,

explosions-, förgiftnings- eller annan hälsofara. Vilka

slag av skyddsåtgärder som i Sverige krävs i sådana

sammanhang framgår bl a av arbetarskyddsstyrelsens

anvisningar om oljetankfartyg (nr 19:1, 1973),

gastankfartyg (nr 19:2, 1975), gasskärning m m (nr 19:5,

1975) och inert gas (nr 19:6, 1975).

Vid uppskattningen av arbetsskador vid sjötransport antas

här, som redan förut antytts en transportsträcka av ca 50

mil med tankfartyg. Beräkningsprincipen överensstämmer med

den som tillämpats i avsnitt 2.3 för kol. - För perioden

1980-83 har med hjälp av (21) följande årliga genomsnitt

beräknats:

Arbetsolycksfall

Arbetssjukdomar

Arbetsskador, totalt

därav dödsfall

Arbetsolycksfall på tankfartyg

899,3

62,0

961,3

5,75

100,8
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Ur dessa genomsnitt beräknas för tankfartyg per ar under

samma period:

Tillskottsandel för arbetssjukdomar (62,0:899,3)= 0,0689

Antal arbetsskador, totalt (1,0689x100,8) = 107,75

därav dödsfall 5,75 (107,75:961,3) = 0,645

Som förut utnyttjas statistiska centralbyråns årliga

publikation "Sjöfart"; de fyra senaste avser åren 1980-83

(22). I denna finns uppgift om antal svenska tankfartyg

och deras lastförmåga i ton dödvikt. För perioden 1980-83

har därur beräknats att det i årsgenomsnitt fanns 114,75

tankfartyg med en genomsnittlig lastförmåga av 27 465 ton

dödvikt. Ett sådant tankfartyg skulle alltså per år kunna

anses ha följande arbetsskadebelastning.

Antal arbetsskador per tankfartyg a 27 465 ton dödvikt och

år, totalt (107,75:114,75) = 0,9390

därav dödsfall (0,645:114,75) = 0,0056

Hur många arbetsskador resp dödsfall detta gör per miljon

ton transporterad råolja, beror på hur många turer som

fartyget hinner avverka per år och detta beror främst på

transportsträckan, som i detta fall av förut angivna skäl

antas röra sig om drygt 50 mil. Om man antar att i

genomsnitt 60 turer kan göras per år, skulle detta medföra

följande arbetsskador per 1 miljon ton transporterad

råolja.

Antal arbetsskador per milj ton 0,939:(60x0,02747) = 0,570

Därav dödsfall per nilj ton 0,0056:(60x0,02747) = 0,003

Omräkrit till 1 TWh, som motsvarar (1:11,68) = 0,08562

miljoner ton råolja, erhålles följande.
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Antal arbetsskador per 1 TWh vid sjötransport

, totalt 0,08562x0,570 = 0,049

, därav dödsfall 0,08562x0,003 = 0,0003

3.4 Raffinering

Här beskrivs endast i sammandrag tillämpade metoder för

lagring av råoljan vid raffinaderiet, för processerna där

samt för lagring av produkterna; i övrigt hänvisas till

(1). Brand- O2h explosionsrisker har allmänt behandlats i

avsnitt 3.1, liksom gällande föreskrifter. Här tas upp

endast vissa för raffinaderierna specifika risker. Vidare

lämnas exempel på inträffade katastrofer vid raffinaderier

och liknande verksamheter. Arbetsskadorna uppskattas med

ledning av uppgifter dels från Förenta Staterna, dels från

Sverige.

Importen av råolja och tjocka eldningsoljor till Sverige

har redovisats i avsnitt 3.1. Från statens energiverk

(Olle Björk) har inhämtats uppgifter om produktionen vid

Sveriges raffinaderier under åren 1981-83 av tjocka

eldningsoljor (Eo3-5) och totala kvantiteten produkter

under samma period. Därur har beräknats årsmedelvärdena

för producerade kvantiteter och andelarna av producerade

kvantiteter Eo3-5 i förhållande till totalproduktionen. Se

tabell 3.4:1. Uppgifterna används senare vid beräkning av

arbetsskadefrekvensen vid svenska raffinaderier.

Produktionen av de tjocka eldningsoljorna Eo3-5 uppgick i

genomsnitt per år under nämnda period till 5 S39 700 ton,

vilket utgjorde 40,66 % av den totala produktkvantiteten

vid de svenska raffinaderierna. Av dessa tre eldningsoljor

dominerade kvantitativt tydligen Eo 5.
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Tabell 3.4:1 Produktionen vid raffinaderiena i Sverige

1981-83

Är

1981
1982
1983

Sa

Mv

Andel

Eo 3-5
Ton och
andel

1

Éo 3

322
360
908

1 590

530

000

t!o

1
1
2

5

1

m-4

4

603
809
126

538

846

t!o

3
3
3

10

3

5

999
301
252

552

517

1 000

Eo 3

302.7
338,4
853,5

1 494,6

498,2

0,0366

Eo 3-5 :
Andel:

ton

Eo

1
1
1

5

1

0,

4

506,8
700,5
998,4

205,7

735,2

1273

t!o

3
3
3

9

3

0,

5

759,1
102,9
056,9

918,9

306,3

2427

5 539,7xl0Jton
0,4066

Alla produk-
ter tillhopa

13
12
14

40

13

1,

1,

722
959
198

879

626

0000

0000

Råoljan lossas från tankfartyget med marinsvängarm och

pumpas i rörledning till cisterner eller bergrum, som är

belägna vid raffinaderiet, om detta ligger nära hamnen. I

annat fall lagras råoljan först vid hamnen och transporteras

senare i rörledning (5-10 km) till ett mindre lager vid

raffinaderiet.

De cisterner som används för lagring av stora kvantiteter

utgörs av öppr.a stående cylindriska stålcisterner, vilkas

botten i hela sin utsträckning vilar på bärande underlag. En

cistern anses vara öppen, om den står i så.lan oavstängbar

förbindelse med atmosfären att trycket i cisternen ovanför

vätskan är lika med atmosfärstrycket. Cisternen kan ha fast

eller flytande tak. Sistnämnda bärs av lagringsvätskan

(råoljan) och höjs och sänks sålunda vid fyllning och

tömning av cisternen. Denna är utrustad för fyllning och

tömning, avluftning, nivåmätning, vattendränering,

skyddsjordning och inspektion. Många cisterner har dessutom

överfyllningsskydd, temperaturmätare och

brandsläckningsutrustning. Vidare kan cistern avsedd för

trögflytande råolja behöva vara värmeisolerad och ha

uppvärmningsanordning.
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Om material, konstruktion, utförande och besiktning av

cisterner och rörledningar för förvaring och transport av

brandfarliga gaser och vätskor finns vissa krav i

cisternnormer (nr I, III, VI och VIII) och rörledningsnormer

utgivna av Ingenjörsvetenskapsakademiens

tryckkärlskommission. - För placering av ovan beskrivna

cisterntyper finns detaljerade bestämmelser; om

skyddsavstånd mellan cistern och byggnad eller annan

anläggning, som ej har samband med förvaringen; om

säkerhetsavstånd mellan cisterner; om brandgator mellan

cisterngrupper; och om huvudbrandgator mellan cisternkvarter

etc.

Genom skyddsåtgärder föreskrivna av myndigheterna och de

skyddsåtgärder, som företagen ytterligare har vidtagit har

risken för uppkomst av cisternbränder och följderna av

inträffade bränder begränsats. Om en stor brand trots allt

skulle inträffa kan den få katastrofala följder, eftersom

cisterner ofta är anhopade nära storstäder och annan

tätbebyggelse.

Risken för uppkoiost av brand och följderna av en uppkommen

brand nedbringas avsevärt genom lagring i bergrum, sådan

lagring sker numera i oinklädda bergrum, vilket bygger på

principen att råoljan liksom petroleumprodukterna är lättare

än vatten och olösliga i vatten. Allmänt gäller dessutom att

lagringen måste ske under grundvattennivån. Denna måste

hållas under kontroll. I vissa fall kan vatten behöva

tillföras via borrhål, t ex i väggen mellan närbelägna

bergrum i vilka förvaras olika produkter som inte får

blandas. Lagringen kan ske efter två huvudprinciper, med

fast resp rörlig vattenbädd. Den förstnämnda är vanligast

och innebär, att det grundvatten som tränger in i bergrummet

samlas i en pumpgrop i bergrummets botten och att



81

vattenbädden hålls på en konstant nivå genom automatiskt

styrda pumpar. Den lagrade produkten flyter på vattenbädden

och produktens överyta växlar från botten- till taknivå allt

efter bergrummets fyllr.ingsgrad. För rening av utpumpat

läckvatten krävs oljeavskiljare. Rörlig vattenbädd är att

föredra vid lagring av flyktiga produkter, t ex bensin eller

råolja. Principen innebär att produkten lagras på en

vattenbädd, vars nivå växlar med den lagrade produktens

mängd. Produktens yta hålls nästan konstant och i nivå med

bergrummets tak. Det fria utrymmet ovanför som kan innehålla

explosiv ångluftblandning blir därför litet. Vattennivån

regleras genom att vatten avlägsnas eller tillförs i samband

med in- och utpumpning av produkten.

Vid lagring av råolja i bergrum måste man ta hänsyn till att

den innheåller fasta föroreningar. Ett sådant bergrum utförs

därför med djupare vattenbädd, där de fasta föroreningarna

kan sedimentera. Genom varmhållning undviks utfällningar i

råolja som innehåller vax och paraffiner. För att minska

svinnet av flyktiga fraktioner utförs bergrummet så att ett

gastryck av ca 0,2 MPa (2 bar) kan tillåtas. Bergrummets tak

placeras därför på ett sådant djup under grundvattenytan,

att grundvattnets tryck vid taknivån är högre än trycket i

bergrummet. Om det tillåtna trycket tenderar att överskridas

kan gasen avledas eller släppas ut efter rening i t ex en

skrubber.

Tillämpningsbestämmelserna till förordningen om brandfarliga

varor berör även oljelagring i bergrum. Och för lagring i

bergrum av brandfarlig gas och brandfarlig vätska av

klass 1, till vilken även råoljor av viss typ hänförs, finns

särskilt stränga krav. - Ett bergrum för oljelagring kan

variera i storlek från ca 30 000 till 250 000 m och ha

upp till 20 meters spännvidd och 30 meters höjd. En
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bergrumsanläggning kan omfatta flera sådana lagringsrum,

ibland 4-6 rum. Till anläggningen hör förbindelseschakt med

dagen och ofta även ledningsorter och andra utrymmen. För

utsprängning av rummen erfordras dessutom en transporttunnel

från dagen. Anläggningsarbetet föregås av projektering med

bl a bergundersökningar. - 1 ( 1 ) gjordes en uppskattning av

arbetsskador under anläggningsskedet av bergrum, vilka

överfördes till arbetsskadebelastning under driftsskedet.

Omräknat per 1 TWh skulle det motsvara ca 0,006

arbetsskador, varav 0,0001 dödsfall. Denna belastning är

visserligen rätt obetydlig men har ändå medtagits vid

sammanräkningen.

Raffinering av råolja omfattar en mängd olika processer, av

vilka den grundläggande är fraktionerad destination. Det är

en fysikalisk process baserad på komponenternas olika

kokpunkter, ju mindre molekyl desto lägre kokpunkt.

Processen genomförs i ett destillationstorn med

fraktioneringsbottnar, där ånga från en botten får passera

kokande vätska på närmast övervarande botten, som har lägre

temperatur. De komponenter i ångan som har hög kokpunkt

kondenseras då och högkokande vätska rinner tillbaka. Den

mellan bottnarna stegvisa cirkulationsprocessen ger

successivt en separation i fraktioner med

kokpunktsintervall; med höga kokpunkter i tornets nedre och

låga i dess o'vre del. Råoljan tas från en dagtank, får

passera en avsaltningsanläggning, förvärms med värmeväxlare

och upphettas i en gas- och/eller oljeeldad ugn till en

temperatur, som alltefter råoljans sammansättning m m kan

variera från ca 300° till ca 400°C. Från ugnen förs råoljan

in nedtill i destillationstornet. Temperaturen där sjunker

uppåt till ca 150°C i tornets topp. Trycket i tornet hålls

vid ca 0,2 MPa (1 bar). Från destillationstornet uttas en

bottenfraktion (återstod, återstodsolja), 3-4 sidofraktioner
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och en toppfraktion. Sistnämnda tas ut i gasfas och utgörs

av lättare kolväten. Sidofraktionerna utgörs av nafta,

fotogen och gasolja; sistnämnda ev uppdelad på lätt och tung

gasolja. Återstoden utgörs av tjockolja eller i vissa fall

asfalt. - I vissa fall fraktioneras återstoden ytterligare

genom vakuumdestillation vid en temperatur av ungefär 400°C

och ett tryck i destillationstornet av ca 6 Pa. Härvid sänks

komponenteras kokpunkter och temperaturen kan hållas så låg

att komponenterna inte sönderdelas (krackas).

DestiHaten renas, spaltas och omvandlas på annat sätt i

processer, som varierar med ingående komponenter i

destillationen och med slutprodukternas eftersträvade

sammansättning. De viktigaste processerna är

hydroraffinering (hydroforming), krackning (spaltning) och

katalytisk omvandling (platforming, platinum reforming) .

Dessutom kan förekomma vissa speciella processer såsom

omvandling av merkaptaner till disulfider (meroxprocessen)

och solventraffinering (extraktion med lösningsmedel). Vissa

me lianprodukter renas även i en aminprocess. Vidare

tillverkas svavel. - En del slutprodukter erhålls sedan

genom blandning av vissa me lianprodukter. Slutligen finns

särskilda slutna anläggningar för tillsats av alkylbly till

bensin. - Destillationen och större delen av efterföljande

processer bildar ett sammanhängande system eller ett antal

parallella system. - Processerna sker i regel vid rätt höga

tryck, omkring 1-6 MPa (10-60 bar) och temperaturer, omkring

400-500*C.

Hydroraf fineringen tillämpas f rarast för sidofraktionerna och

syftar främst till avsvavling. Organiska svavelföreningar

såsom butylmerkaptan, dietylsulfid, etyldisulfid, cyklisk

sulfid och tiofen reagerar med väte och ger rena kolväten

såsom n-butan, etan och isobutan samt svavelväte. Vid
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processen renas destiHatet samtidigt genom andra

reaktioner. - Vid krackning spaltas långa kolvätemolekyler i

återstodsolja e d till kortare, som är lämpade som

komponenter i bensin e d . - Vid den katalytiska omvandlingen

överförs alkaner och cykioalkaner huvudsakligen till

aromater, varvid väte frigörs. - I den s k Meroxprocessen

omvandlas merkaptaner i lågmolekylära destiIlat e d till

disulfider med hjälp av katalysator i vattenhaltig

natriumhydroxid. - Vid solventraffinering extraheras

aromater med hjälp av lösningsmedel. - Aminprocessen används

för rening av gas- eller vätskeformiga kolväten från främst

svavelväte innan de bearbetas vidare. - Svavelväte från

processerna används för svaveltillverkning.

För processernas genomförande krävs förutom reaktorkäirlen

med tillhörande ledningar, pumpar, armatur och instrument,

även värmeväxlare, ugnar och kompressorer för de

temperaturer och tryck, som de skilda processerna kräver,

samt ångpannor och tryck luftkompressorer m m. Vid sidan av

det egentliga processysteme'.. finns sålunda en rad

hjälpsystem för ånga, kylvatten, bränngas/brännolja, el,

arbetsluft, kvävgas, vätgas och rening av utgående vatten

m m. Därtill kommer ett omfattande system för reglering och

kontroll av processerna samt ett särskilt säkerhetssystem

(fackelgassystem). Sistnämnda omfattas av alla

säkerhetsventiler för brännbara gaser och ångor. Dessa är

anslutna till ett särskilt rörsystem, som leder till en hög

fackla, vilke förbränner såväl normala utsläpp som

nödutsläpp av brännbara gaser och ångor.

Slutprodukterna från ett raffinaderi kan utgöras av

kondenserad petroleumgas (LPG, gasol, propan/butan); bensin

såsom motor-, flyg- och jetbensin; fotogen såsom motor-,

fJyg-, eldnings- och lysfotogen; nafta såsom lack- och

tvättnafta; dieselbrännolja (motorbrännolja); eldningsoljor

{Eo 1-5) och bunkerolja; smöroljor samt asfalt.



Bland riskerna för arbetsskador vid ett raffinaderi torde de

som är knutna till brand och/eller explosion vara svårast

att bemästra. Eftersom dessa -iven berör andra processled har

de redan behandlats i allmänna avsnittet 3.1; så även

allmSnna förebyggande åtgärder mot sådana risker. - Risken

för ohälsa genom kemiska miljöfaktorer är även rätt

betydande. Vidare märks vissa risker för bullerskador och

mekaniska skador m m. Sistnämnda torde vara av vanlig art

och kan förekomma vid hantering av maskinell utrustning,

verktyg, redskap och andra föremål, och genom fallande

föremål, samt genom fall av person till lägre nivå m m.

- Brännskador och kylskador kan orsakas av t ex utströmmande

ånga resp kondenserad gas.

I fråga om risken för ohälsa genom kemiska miljöfaktorer kan

följande framhållas. Många av komponenterna i råvaran, i

me lianprodukterna och i slutprodukterna och många ämnen som

används i och bildas vid processerna i ett raffinaderi är

hälsofarliga. Luft, som förorenats av dem, medför vid

inandning risk för ohälsa. Och höga koncentrationer av vissa

ämnen, som förekommer i de nämnda processerna, t ex alkylbly

(tetrametyl- och tetraetylbly), bensen, fenol, pyridin,

svavelväte, svaveldioxid, natriumhydroxid, svavelsyra

(dimma), kolmonoxid och kvävedioxid medför påtaglig risk för

förgiftning. En del av ämnena, t ex alkylbly, bensen och

fenol upptas genom huden och kan sålunda även denna väg

medföra skador. Vissa ämnen, t ex svavelsyra och

natriumhydroxid, ger dessutom frätskador vid beröring.

Förgiftningsrisk kan uppstå vid läckage, särskilt av

svavelväte, som förekommer i hög koncentration vid flera

processer. Invändig rengöring, besiktning och reparation av

processkärl och cisterner kan leda till bl a förgiftning och

ohälsa om skyddsåtgärderna är bristfälliga. Även vid

provtagning kan åtgärder mot förgiftning och ohälsa behöva

vidtas. Vid bruk av inerta gaser finns risk för kvävning, om

inte utrymmena tillfredsställande utvädrats, innan de

beträds.
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En stor del av raffineringsprocessernas utrustning måste

uppfylla kraven i vissa normer utgivna av

Ingenjörsvetenskapsakademiens tryckkärlskommission såsom

normer för hållfasthetsberäkning av tryckkärl; för

rörledningar i stationära anläggningar; och för processkärls

utförande, besiktning och drift m m.

Lagring av produkter kan avse såväl me lianprodukter som

slutprodukter. I vissa fall bereds slutprodukterna genom

blandning av me lianprodukter i en automatiskt styrd

blandarstation och förs därifrån direkt, utan mellanlagring,

i rörledning för vidare transport med tankfartyg e d.

Förekommande lagring sker i huvudsak på sätt som tidigare

beskrivits. Här ges endast några kompletterande uppgifter om

hur lagringssättet växlar med produkternas egenskaper.

- Petroleumgas såsom propån, butan m m, lagras under tryck i

kondenserad form i cisterner av i regel sfärisk form. I

cisternnormer III, som gäller för stationära lagercisterner

för brandfarliga kondenserade gaser och gasblandningar under

övertryck, ställs vissa krav på sådana cisterner med

avseende på material, konstruktion, utförande, utrustning

och besiktning. Vidare finns detaljerade krav om största

tillåtna fyllnadsgrad. - Produkter som utgörs av brandfarlig

vätska lagras i Öppna stående cylindriska cisterner av

tidigare beskrivet utförande för råoljecisterner. För sådana

cisterner ställs vissa krav i cisternnormer I. För

lättflyktiga produkter, särskilt för bensin, används

cisterner med flytande tak, varigenom uppkomst av explosiva

ångluftblandningar i cisternerna förhindras. Cisterner för

trögflytande produkter, främst tjocka eldningsoljor (Eo3-5),

måste ha uppvärmningsanordningar för att produkterna skall

vara pumpbara även under kall väderlek. Och sådana cisterner

är även värme isolerade.



87

Produkter i form av brandfarliga vätskor lagras ofta i

oinklädda bergrum. Lagring i oinklädda bergrum av

brandfarliga gasprodukter förekommer även. Lagringen sker i

princip på sätt som redan beskrivits. Vissa speciella

förhållanden som gäller för dels tjocka eldningsoljor, dels

petroleumgas skall dock här beröras. - Även i bergrum måste

tjock eldningsolja (Eo 3-5) hållas uppvärmd för att kunna

pumpas och transporteras. Detta kan ske på två sätt,

antingen indirekt genom värmning av vattenbädden, eller

direkt genom värmning av olja. - Petroleumgas såsom propån,

butan m m, som överförts i flytande form lagras i bergrum,

antingen under högt tryck vid normaltemperatur, eller under

lågt tryck i kombination med kylning. Bergrum för

högtryckslagring måste ligga så djupt att grundvatten finns

i berget så högt ovanför rummets tak att vattnets tryck

överstiger gasens; inläckande grundvatten pumpas ut

kontinuerligt. Nyssnämnda krav innebär i praktiken att ett

lager för t ex propån, måste ha sitt tak minst ca 100 m

under grundvattenytan. Vid lagring enligt denna metod gäller

dessutom, att den lagrade produkten måste ha en temperatur

som överstiger vattents fryspunkt. Lågtryckslagring

kombinerad med kylning grundar sig på att berget runt rummet

kyls ned så att grundvattnet i sprickorna fryser till is och

expanderar, varigenom man får en tät mantel av is runt hela

bergrummet. Da behöver rummet inte ligga djupare än att

taket väl täcks av grundvatten. Vid tillämpning av dessa

metoder gäller givetvis i båda fallen dessutom att bergtaket

med god säkerhetsmarginal motstår gastrycket.

Trots alla skyddsågarder av olika slag '.id lagring och

raffinering av råolja och lagring och annan hantering av

raffinaderiprodukter är bränder inte ovanliga. Men flertalet

hinner begränsas tack vare en hög brandförsvarsberedskap.

Arbetsskador genom brand/explosion är däriör rätt sällsynta.

I Sverige torde hittills inte någon brand/explosion ha
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inträffat, där något större antal personer skadats eller

förolyckats, sådana har däremot inträffat i utlandet, dels

vid raffinaderier, dels vid petrokemiska industrier, som

hade sådant förlopp att något liknande skulle ha kunnat

inträffa vid ett raffinaderi. I (1) beskrivs två exempel på

förstnämnda och tre på sistnämnda. Här omnämns dessa i

sammandrag. Därefter återges tre svåra olyckor av senare

datum.

Raffinaderiet vid Feyzin, Frankrike drabbades 1967 av en

svår olycka. Där förvarades kondenserad propön under tryck i

en sfärisk stålcistern av ca 2 000 m rymd. Under

provtagning öppnades en ventil, som p g a utströmmande

propån frös fast, så att den inte kunde stängas. Genom det

bildade gasmolnet passerade en bilist några hundra meter

från cisternen. Gasmolnet antändes (men exploderade ej'.) och

tände den utströmmande gasen från cisternen. Bilisten omkom.

När något senare 14 tillkallade brandmän befann sig i

närheten av cisternen, brast denna i hettan; propån

strömmade ut och det nybildade stora gasmolnet antändes och

dödade alla brandmännen.

Vid ett raffinaderi i Rotterdam (Pernis), Holland inträffade

en katastrof 1968, Där fanns ett invallat område ett antal

s k sloptankar, en av ca 1 500 m rymd. I dessa infördes

rester från lagercisterner och andra avfallsprodukter av,

ofta vattenförorenade brandfarliga vätskor. Där sjunker

vattnet till botten och överlagras av de brandfarliga

vätskorna med de tyngsta fraktionerna nedtill och de lätta

(bensin e d) upptill. Sloptankarna var öppna och hade fast

tak samt uppvärmningsanordning i botten. Sloptanken, som

rymde ca 1 500 m , var till större delen fylld med på

angivet sätt skiktade avfallsprodukter. För att man skulle

minska faran för frost infördes i tanken troligen via
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varmvattenledningen en ångledning med ånga av ca 140°C

temperatur och ca 0,35 MPa tryck, varvid ventilen av misstag

öppnades för fullt. Ängblandningen trängde då eruptionsartat

ut genom tankens avluftningsöppning m m och i den kalla

luften kondenserades ångorna till fina partiklar och bildade

en aerosol. Molnet hade efter ca 5 minuter ca 150 m längd,

50 m bredd och 6 m höjd och detonerade då med våldsam effekt

genom någon tandkälla, som troligen fanns i en närbelägen

processanläggning. Effekten ansågs motsvara sprängverkan av

10-20 kt TNT, eller en mindre atombomb. Två arbetstagare

omkom och 14 arbetstagare fick brännskador och mekniska

skador. Ungefär 3 500 personer i omgivningarna skadades av

glassplitter genom luftstötvågen, som inom 3-5 km radie

krossade fönstren i omgivningarnas bostadshus. Alla

anläggningar inom 200 m radie från detonationscentrum

totalförstördes.

I en anläggning vid Flixborough, Storbritannien för

framställning av caprolactam, basråmaterialet för Nylon 6

inträffade en olycka med katastrofala följder den 1 juni

1974. I processkedjan ingick bl a framställning av

cyklohexanon och cyklohexanol ur cyklohexan. Under

driftsättning av ett system inträffade en våldsam explosion.

Denna ansågs ha orsakats av ett brott på ett knärör, som

medförde att cyklohexan, ånga och vätska, strömmade ut från

två bälgöppningar (<j> ca 710 mm) vid ett tryck av 0,88 MPa

och en temperatur av 155*C. Eftersom kokpunkten för

cyklohexan är 81°C övergick vätskan till ånga. Det bildade

ångmolnet hade en diameter av ca 200 m och dess höjd var på

vissa ställen troligen 100 m. Vindstyrkan var ca 7 m/s och

antändningen av molnet ansågs ha skett vid ugnarna till en

angränsande vätgasanläggning. Vid explosionen omkom 28 och

skadades 34 arbetstagare. I omgivningen skadades ytterligare

53 personer och ett hundratal erhöll lättare skador.

Byggnader skadades på upp till ca 5 km avstånd från

detonationscentrum.
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Vid en anläggning i Antwerpen, Belgien tillverkades

LD-polyeten med etan som råvara. Den 10 februari 1975

uppstod läckage vid anläggningens högtryckskompressorer för

komprimering av eten. Gasen trängde ut ur byggnaden och

bildade ett gasmoln, etenluftblandning, som antändes av

någon närbelägen tändkälla inom anläggningen. Vid

explosionen omkom sex arbetstagare. Dessa befann sig

samtliga i processanläggningens omdelbara närhet, mindre än

50 m från tänkbart explosionscentrum. Dessutom skadades 28

personer, varav fem svårt. På grund av luftstötvågen uppstod

materiella skador ända till ca 2 km från anläggningen.

En naftakrackeranläggning i Beek, Holland, hade tillfälligt

tagits ur drift och skulle startas på nytt den 7 november

1975. Da uppstod läckage i processdelen, troligen i

kylsystemet, som hade propån som kylmedel. Ungefär 6 ton

lågmolekylära kolväten (C4 och lägre) läckte ut och bildade

ett moln, som efter ca 2 minuter nådde krackningsugnarna,

där antändningen troligen skedde. Vid explosionen omkom 14

arbetstagare. Dessutom skadades 110 personer av vilka 16

måste ges sjukhusvård. Krackeranläggningen blev

totalförstörd.

Den 11 juni 1978 exploderade en tankbil med propylen på en

campingplats nära samhället San Carlos de la Rapita, ca

100 km söder om Tarragona i Spanien (35). Tankbilen var av

trailertyp (dragfordon med cisternsläp) med last av ca

45 m propen, en petroleumprodukt av gasoltyp, dvs

kondenserad brandfarlig gas. Tankbilen körde på en väg invid

campingo.tirådet, som var avskilt från vägen av en mur. Bilen

körde av vägen mot muren, cisternsläpet vreds loss från

dragfordonet och fortsatte över muren. Cisternen rämnade och

sprängdes i tre delar av övertrycket. Vid olyckstillfället

var det soligt, och temperaturen över 30°C, varför trycket i

cisternen kan ha varit onormalt högt. Förloppet inleddes med
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en explosion av bildat gasmoln. Denna åtföljdes av en häftig

brand inom den utflutna propenvätskans område. Därefter

följde en måttlig brand i det som antänts - bildäck,

bensintankar, gasolfläskor, byggnader, markvegetaion etc. Da

propencisternen sprängdes kastades delar av den med stor

kraft i olika riktningar. Två tredjedelar av cisternen (dess

bakre del) kastades 350 m och träffade en restaurantbyggnad.

Strålningsvärmen från branden gav upphov till temperaturer

på 200-30O°C upp till 400 m från campingplatsen. Då artikeln

(35) skrevs hade 194 personer omkommit genom olyckan och

antalet döda bedömdes komma att överstiga 200. Antalet

skadade bedömdes till ca 250 personer, av vilka ca 150 hade

svåra brännskador.

Den 25 mars 1984 inträffade söder om Erlangen i Västtyskland

en våldsam brand av utströmmande gas från en skadad

naturgasledning (36). Ledningen utgjordes av stålrör av

711,2 mm yttre diameter och 8,2 mm godstjocklek. Genom denna

transporterades ca 800 000 m naturgas per timme med ett

högsta tryck av 6,85 MPa (67,5 bar). Ledningen var anlagd

1974 och låg i ett dike 1 m under markytan. Innan elden

släckts hade ca 1 miljon m gas brunnit upp. Efter

släckningen upptäckte man att gasledningen var heln avklippt

och att ca 15 m rör saknades. Detta rörstycke återfanns ca

50 m från skadestället och antogs ha slungats dit genom

kraften från den utströmnande gasen eller i samband med

explosionen. Pa skadeplatsen hade bildats en 30 m bred och

6 m djup krater. Vid branden/explosionen uppstod en 60-70 m

hög flamma med ca 50 m diameter. Temperaturen i denna

uppskattades till 1 500-1 800"C. Ansenliga värmeskador

uppstod ända till 200 m från skadecentrum. Inga personer

skadades.
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Strax nordost om Mexico City i delstaten Mexico fanns en

depå med mycket stora lager-, fyllnings- och

distributionsanläggningar för propån- och butangas, dvs

gasol, vid San Juanico (San Juan Ixhuatepec). Där inträffade

den 19 november 1984 en serie våldsamma explosioner med

åtföljande bränder, vars begynnelseorsaker inte kunde

utrönas (37). Inom den del av området (totalt drygt 100 000

m ), där den första gasmolnexplosionen ägde rum fanns

centralt två stora sfärer med vardera 5000 m gas, fyra

mindre sfärer med vardera ca 1500 m gas och ett fyrtiotal

liggande cylindriska tankar med genomsnittligt 100 m gas

i varje. Större delen av dessa mängder försvann under

explosionerna och den efterföjande, mer än åtta timmar

pågående branden. En vecka efter katastrofen beräknades

antalet döda till 600. Omkring 1500 personer fick

sjukhusvård. De flesta hade brännskador. Efter en vecka

fanns fortfarande 500 svårt skadade kvar på sjukhusen, varav

omkring 150 hade livshotande skador. Inom närbelägna

bostadsområden fick ca 2000 byggnader betydande skador och

125 byggnader totalförstördes genom brand.

Arbetsskador vid raffinaderier i Förenta Staterna har

beräknats enligt följande. Amerikanska petroleuminstitutet

har i sin årliga publikation över arbetsolycksfall och

arbetssjukdomar i petroleumindustrin för 1984 (32) uppgett

följande antal arbetsskador vid raffinaderier till totalt

2592 fall, varav 24 dödsfall. Styrelsen för

energiinformation uppger i sin årliga publikation om

petroleumtillgång för 1984 (33), att Förenta Staterna detta

år vid sina raffinaderier utvann totalt 5006,53x10

barrels produkter, av vilka 1306,92x10 barrels utgjordes

av eldningsoljor. Andelen eldningsoljor var alltså

(1306,92:5006,53) = 0,261043. Av nämnda arbetsskador torde

alltså (0,2610x2592) = 677 böra tilldelas eldningsoljorna,

varav (0,2610x24) = 6,26 dödsfall. Nämnda kvantitet
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eldningsoljor motsvarar (1,610x1306,92) = 2104 TWh. Antal

till eldningsoljor hänförbara arbetsskador vid Förenta

Staternas raffinaderier 1984 kan sålunda per 1 TWh

uppskattas till (677:2104)=0,32 och därav (6,26:2104)=0,003

dödsfall.

För näringsgren 353 "Petroleumraffinaderier" finns uppgifter

i (2) om antal arbetsskador i Sverige, vilka för de tre

senast tillgängliga åren var följande: 1981 70, 1982 73 och

1983 57. I genomsnitt per år blir detta 66,67 skador. Av

dessa var 1 invaliditetsfall och 1 dödsfall 1981; 1982 och

1983 inträffade varken något invaliditets- eller dödsfall. I

fråga om dödsfallen blir detta 0,333 i genomsnitt per år. Av

d» sa bör, enligt andelsuppgift i tabell 3.4:1, tilldelas

» .ningsoljorna (Eo3-5) följande arbetsskador: totalt

, 4066x66,67)=27,11, varav (0,4066x0,333)=O,135 dödsfall.

t* er nämnda period 1981-83 producerades i Sverige enligt

.ajell 3,4:1 5 539 700 ton eldningsoljor (Eo3-5) i

f= nomsnitt per år. Dessa utgjordes till övervägande del av

-o5. En miljon m Eo5 anses ha ett energiinnehåll av

.0,82 TWh, vilket för en miljon ton ger (10,82:0,950)=ll,39

TWh. Den genomsnittligt producerade årskvantiteten av

eldningsoljor motsvaras alltså av (5,5397x11,39)=63,10 TWh.

Antal till eldningsoljor hänförbara arbetsskador vid

Sveriges raffinaderier utgjordes alltså i genomsnitt under

perioden 1981-83 och räknat per 1 TWh

,totalt (27,11:63,10) = 0,430

.därav dödsfall (0,33:63,10) = 0,005

Till detta kan emellertid fogas arbetsskadebelastningen från

anläggningsskedet av bergrum för råolja, 0,006 arbetsskador,

varar 0,0001 dödsfall per 1 TWh. Tillhopa ger detta per 1 7Wh

,totalt 0,44

,därav dödsfall 0,005.

1 det följande används denna statistik från Sverige som

underlag, efeersom den torde vara av störst intresse.
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3.5 Transport av eldningsolja

En kraft/värmecentral i Sverige kan hämta sin eldningsolja

från raffinaderi beläget i utlandet eller i Sverige. I bland

annat Norge, Storbritannien och Västtysklande finns

raffinaderier belägna vid kusten. I den mån eldningsolja

hämtas från utlandet kan detta förmodas närmast komma att

ske från kustbelägna raffinaderier i Norge eller

Storbritannien. Om man - liksom i kolfallet - antar att

kraft/värmecentralen är belägen vid kusten, blir det enbart

fråga om sjötransport. Samma gäller om eldningsoljan hämtas

från svenskt raffinaderi, eftersom alia dessa av någon

betydelse är kustbelägna.

Tjock eldningsolja måste under transport - liksom vid

lagring - hållas uppvärmd, så att den är pumpbar under

lastning och lossning. Men temperaturen bör inte hållas

högre än vad den aktuella typen av eldningsolja kräver.

Uppvärmningsanor- -ing måste vara så utförd att fara för

brand eller explosion inte uppstår. Och den måste bl a ha

sådana kontroll- och regJerutrustningar, att överhettning ej

sker. Risken för antändning av en brandfarlig vätska ökar

allmänt (som redan antytts i avsnitt 3.1), om vätskan

uppvärms; men endast i ringa grad så länge temperaturen

hålls väl under vätskans flampunkt. Detta villkor kan

uppfyllas för tjocka eldningsoljor, eftersom de alla har hög

flampunkt (66-90°C för Eo3; 70-110°C för Eo4; och

90-110°C för Eo5). Och, eftersom de blir pumpbara vid en

temperatur, som understiger resp oljas lägsta

flampunktsvärde med 20-30°C. Brandfaran för en tjock

eldningsolja, som inte hålls värmd till högre temperatur än

20-30°C under sin flampunkt, torde i allmänhet vara mindre

än den för en ej värmd råolja. Samma torde gälla om faran

för ohälsa, dock med det viktiga förbehållet, att

eldningsoljan är fri från svavelväte e d.
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I fråga om risken för arbetsskador vid transport av tjock

eldningsolja med rörledning resp med tankfartyg torde i

övrigt huvudsakligen gälla vad som sagts om transport av

råolja i avsnitt 3.3. - Arbetsskadorna vid sjötransport av

tjock eldningsolja med tankfartyg bedöms med ledning av

uppgifterna i nämnda avsnitt, eftersom tillgänglig statistik

inte medger någon åtskillnad mellan antal inträffade

arbetsskador per transporterad kvantitet för de båda

varuslagen. Den för råoljan antagna transportsträckan,

fartygsstorleken och turantalet torde kunna anses tillämpbar

även för eldningsoljan; såväl i fallet inhemsk som

importerad av de i detta avsnitt inledningsvis nämnda

skälen. Detta betyder att antal arbetsskador per miljon ton

med tankfartyg transporterad tjock eldningsolja skulle bli

0,570, varav 0,003 dödsfall. Omräknat till 1 TWh som

motsvarar (1:10,82)=0,09242 miljoner ton tjock eldningsolja

(Eo5) erhålles: Antal arbetsskador per 1 TWh vid sjötransport

.totalt 0,09242x0,570 = 0,053

,därav dödsfall 0,09242x0,003 = 0,003

3.6 Oljans risker och arbetsskador

Riskerna med avseende på arbetsmiljön i de beskrivna

processleden för olja är i huvudsak bundna till följande

faktorer. Vid utvinningen av råolja bestäms riskerna främst

av förekomstsättet, den oftast samtidiga förekomsten av

naturgas och råolja, deras egenskaper in situ, och

fyndighetens belägenhet. Allmänt är en stor risk förborgad i

ämnenas brandfarliga och explosiva egenskaper. Vid

havsbaserad utvinning, särskilt inom nordsjöområdet

tillkommer en unik mängd av problem och risker.

Brand/explosion är en dominerande riskfaktor även vid

transport och lagring av råolja, men den växlar med

transportsätt och lagringssätt. Till raffineringen är knutet
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ett invecklat risknät genom det stora antalet processer och

produkter av skilda slag som förekommer där. Även vid

raffineringen är dock brand/explosion en dominerande

riskfaktor. Vid transport och lagring av eldningsolja är

brand/explosionsrisken mindre framträdande. Riskerna för

ohälsa genom kemiska miljöfaktorer torde vara främst

framträdande vid transporter och raffinering.

Arbetsskadorna för olja uppdelade på utvinning, transport av

råolja, raffinering och transport av eldningsolja och

hämtade från avsnitten 3.2, 3.3, 3.4 och 3.5 har här

sammanfattats. Räknat per 1 TWh blir det:

1
i
i

1

Utvinning

Arbetsskador

Därav dödsfall

Transport, råolja

Arbetsskador

Därav dödsfall

Raffinering

Arbetsskador

Därav dödsfall

Transport, eldningsolja

Arbetsskador

Därav dödsfall

Tillhopa

Arbetsskador

Därav dödsfall

0,92

0,007

0,049

0,0003

0,44

0,005

0,053

0,0003

1,46

0,013
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Arbetsskadorna vid utvinning är helt grundade på

havsbaserad utvinning, eftersom importen från

Storbritannien och Norge, dvs nordsjöområdet redan nu

dominerar och i framtiden kan väntas ytterligare öka. Av

samma anledning har transporten av råolja antagits ske

från nordsjöområdet och detta direkt med tankfartyg från

norskt eller brittiskt fält till raffinaderi i Bohuslän.

Import av eldningsolja har antagits ske från kustbeläget

norskt eller brittiskt raffinaderi dir*»Vi- med tankfartyg

till kustbelägen kraft/värmecentral på svenska västkusten.

Vid alternativet att centralen hämtar sin eldningsolja

från svenskt raffinaderi har denna ävenledes tänkts ske

med tankfartyg och med ungefär lika långa transportvägar

etc till kustbelägen kraft/värmecentral. Vid annan

förläggning skulle arbetsskador för järnvägstransport i

Sverige tillkomma; alternativt landsvägstransport för

måttliga fraktavstånd.

Även om eldningsoljan hämtas från svenskt raffinaderi

drabbar arbetsskadorna till dominerande del (ca 66 %!

arbetstagare i utlandet.
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4. NATURGAS

4.1 Allmänt

De av naturgasens processled, som behandlas här, omfattar

utvinning och transport till kraft/värmecentralr

inbegripet lagring i anslutning till utvinnings- och

transportskedena. Naturgas utvinns både från gasförande

oljekällor och från fyndigheter, som enbart för naturgas,

s k torr naturgas. Utvinningen föregås av en omfattande

prospekteringsverksamhet och avgränsning av upptäckt

naturgaskälla. Bearbetning av naturgasen i form av

separation, rening e d sker i anslutning till utvinningen.

Prospektering efter och utvinning av naturgas och olja

sker ofta samordnat och gemensamt på sätt som beskrivits i

avsnitt 3.2. Till naturgasutvinningen knutna särskilda

betingelser berörs i avsnitt 4.2. Naturgasen transporteras

främst i rörledning som gas under tryck. Den transporteras

även i kondenserad form vid temperatur -162°C med

speciella tankfartyg. Lagring kan förekomma i olika skeden

av rörtransport eller i hamn i samband med kondensering

eller förgasning.

Sverige har ännu inga kända naturgastillgangar av

betydelse . Vad tillgångarna beträffar kan pågående

djupborrning i Gravberg vid Siljan komma att inge nya

förhoppningar, innan den avslutats på 5 000, alternativt

7 000 m djup. Import av naturgas har nyligen påbörjats.
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Den hämtas från Danmark och överförs till det i Skåne

utlagda naturgasnätet; beskrivet av Svenska Gasföreningen

i en av dess skrifter (38). Danmark har fyra naturgasfält

(Tyra, Roar, Gorm och Ran) belägna drygt 20 mil väster om

Jylland i höjd med Ringkjöbingfjord. Dessa är små i

jämförelse med de norska och brittiska fälten men anses

räcka omkring 25 år vid aktuella exploateringsplaner. Den

norska naturgasproduktionen har omnämnts i avsnitt3.2

(tabell 3.2:2) och uppgick i genomsnitt per år under

perioden 1982—84 till 25 064 milj toe. Av beskrivningen

över de norska havsrörledningarna i avsnitt 3.3 framgår,

att de norska naturgasfälten söder om 62:dra breddgraden

har havsrörförbindelser med Emden i Västtyskland. Det

västtyska gasnätet är enligt (38) genom en ledning på

Jylland anslutet till havsrörledningen från de danska

fälten, som fortsätter tvärs över Jylland, Fyn och

Själland till Dragör söder om Köpenhamn. Denna

väst/östgående ledning torde f ö numera ha

direktförbindelse med "Emdenledning".

I avsnitt 3.1 nämndes något om de geologiska betingelserna

för olja/naturgas. Enbart naturgas, s k torr naturgas

uppträder under likartade betingelser. Naturgas består

huvudsakligen av metan (ca 90 % ) , en mindre andel etan

(ca 5 %) samt vissa overksamma eller skadliga ämnen såsom

kväve, koldioxid, helium, vattenånga, svavelväte och spår

av andra gaser. Från oljekällor utvunnen naturgas kan även

innehålla propån och butan i små mängder. Naturgas, som

innehåller svavelväte i för hög halt är giftig, korrosiv

och illaluktande. Innan sådan naturgas marknadsförs bör

den därför avsvavlas, så att den varken medför hygieniska

olägenheter eller korrosionsrisk. Av sistnämnda skäl sänks

svavelhalten före transport och distribution till en halt

av ca 6 mg/m eller ännu lägre. Detta värde understiger
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de hygieniska gränsvärdena i luft för svavelväte;

nivågränsvärde (NGV) 14 mg/m och korttidsvärde (KTV) 20

mg/m .- I (38) uppges följande sammansättning för dansk

naturgas: metan 91,1 %; etan 4,7 %; i-propan 1,7 %; butan

och tyngre kolväten 1,4 %; koldioxid 0,5 %; och kväve

0,6 %; vidare uppges den vara fri från svavel. Detta

förmodligen efter rening.

Naturgasen kan överföras från gasfas till vätskefas

(LNG=Liquified Natural Gas) genom nedkylning till

-161°C. Som gas väger den ca 0,8 kg/m , men som vätska

ungefär 450 kg/m . När naturgasen övergår till vätska

minskar den alltså sin volym ungefär i förhållandet 1:560.

Gasen används dock nästan enbart i gasfas och måste därför

efter kondensering åter förångas före användning. För

transport av naturgas i kondenserad form fordras dyrbara

kondensations- och förångningsanläggningar och dyrbara

specialfartyg, sådan transport tillgrips endast, när

obruten transport i rörledning från leverantör till

konsument inte är möjlig.

Naturgasens sammansättning överensstämmer ungefär med

gruvgasens. Denna gas består ju i huvudsak av metan och

ibland även etan och andra kolväten m m. De kemiskt

fysikaliska förutsättningarna för och effekterna av en

explosion av en gasluftblandning torde därför vara rätt

likartade för naturgas och gruvgas, vilka för sistnämnda

berörs i avsnitt 2.2. 1 avsnitt 3.1 har närmare redogjorts

för vissa egenskaper hos bl a brandfarliga gaser, som är

av betydelse vid bedömningen av risk för brand/explosion,

nämligen lägsta tändenergi, termisk tändpunkt,

explosionstryck, tryckstegringshastighet, densitet och

diffusionskoefficient. Där berördes även hur luftens

syrehalt kan påverka förbränningsförloppet. Vidare
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redogjordes för olika slag av tändkällor. Och om åtgärder

för att begränsa risken för brand/explosion. - Tabell

4.1.1 innehåller uppgifter om vissa egenskaper hos de i

naturgasen normalt ingående brännbara ämnena (d v s de

lägre alkanerna), vilka är av betydelse vid bedömningen av

risken för brand/explosion och dess följder. Uppgifterna

är delvis hämtade från bilaga C till SS 421 08 20, delvis

från några data i avsnitten 2.2 och 3.1 i denna

redogörelse.

Tabell 4.1:1 Vissa egenskaper hos ämnen i naturgas

Ämne

Metan

Etan

Propån

n-butan

Densi-

tetstal

(luft=l)

0,55

1,04

1,56

2,05

Kokpunkt

vid

lOlkPa

°C

-161

-89

-42

-1

Kritisk

tempe-

ratur

°C

-82

32

97

152

Explosionsgränser i

Volym I

undre

5,0

3,0

2,1

1,5

övre

15,0

15,5

9,5

8,5

g/m3

luft

vid 20°C

lOlkPa (0,01 bar)

undre övre

33

37

39

37

100

195

180

210

För ovan angivna ämnen gäller ungefär: lägsta tändenergi

0,2-0,3 mJ, explosionstryck i slutet kärl (5 1) 0,7-0,9 MPa

(7-9 bar)

1) D v s den temperatur över vilken gasen inte kan

omvandlas till vätska.



En naturgas sammansatt av exempelvis 91 % metan, 5 % etan,

1,5 % av vardera propån och butan samt 0,5 % av vardera

koldioxid och kväve (d v s av ungefär den danska naturgasens

sammansättning) kan beräknas ha en undre resp övre

explosionsgräns av ca 4,6 resp 14,7 vol %, Q v s obetydligt

lägre än huvudbeståndsdelen metan. - Det bör dock

framhållas, att naturgas från olika fyndigheter kan ha

avsevärt olika sammansättning. Metanhalten kan variera från

drygt 60 till nästan 100 vol % och halten av övriga alkaner

(ev även alkener) kan uppgå till drygt 30 vol %. Kvävehalten

kan uppgå till 1 vol %. Densitetstalet (luft=l) ligger inom

området 0,6-0,7. Undre explosionsgränsen kan nedgå till

4 vol % och övre explosionsgränsen kan nå värdet 17 vol %.

Med den växlande sammansättningen förändras också gasens

energiinnehåll.

Naturgasens huvudbeståndsdel metan, etan, propån och butan är

brandfarliga gaser enligt förordningen om brandfarliga varor,

vilket innebär att de vid en temperatur av +21°C eller

därunder kan antändas och brinna i luft. Med stöd av

förordningen har sprängämnesinspektionen (SÄI; tidigare

statens industriverk, SIND) utfärdat ett flertal kungörelser,

av vilka en del redan omnämnts. Av övriga bör särskilt nämnas

kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen om

brandfarliga varor (SIND-FS 1981:2, med senare ändringar),

kungörelse om märkning av brandfarliga varor SIND-FS 1983:6)

och kungörelse med naturgasföreskrifter (SÄIFS 1984:2).

Sistnämnda gäller utformning, anläggande och drift av

ledningssystem för överföring (transport) av naturgas i

gasfas vid ett tryck överstigande 0,4 MPa (4 bar) övertryck.
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För naturgas av ovan antagen sammansättning - 91 % metan, 5 %

etan, 1,5 % av vardera propån och butan samt 0,5 % av vardera

koldioxid och kväve - har densiteten beräknats till 0,807

kg/m , av atmosfärstryck (1,013 bar) vid 0°C. Densiteten

för naturgas av samma sammansättning vid atmosfärtryck och

20°C blir 0,752 kg/m3. - 1 m3 naturgas (av

atmosfärtryck) antas i följande avsnitt ha ett energiinnehåll

av 9,3 kWh, vilket gör att 109 m motsvarar 9,3 TWh.

4.2 Utvinning

Naturgaskällor kan vara belägna på mycket olika djup, oftast

inom 300-5 500 m djup. De täcks av bergarter som är

ogenomträngliga för gasen. Gastrycket kan vara mycket högt,

upp till 70 MPa (700 bar). Utvinning av naturgas från

gasförande oljekällor och därmed förenade risker har i

huvudsak behandlats i anslutning till oljeutvinningen (se

avsnitt 3.2), eftersom de är direkt knutna till varandra. Vid

utvinning av naturgas från gaskällor torde - att döma efter

det norska Oljedirektoratets årsberättelser (25) - ungefär

samma arbetsmetoder tillämpas, såväl under det omfattande

prospekteringsskedet som under det egentliga

utvinningsskedet. Det gäller exempelvis borrning av

prospekterings-, produktions- och injektionshål, som utgör en

dominerande arbetsinsats. Naturgasen, såväl den från

oljekällor som den s k torra, torde även underkastas ungefär

samma behandling. Vidare medför den havsbaserade
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naturgasutvinningen i huvudsak samma särskilda

arbetsskyddsproblem som havsbaserad utvinning av olja, vare

sig den sker åtskild från eller gemensamt med denna. - En

påtaglig skillnad i arbetsskadebelastningen från utvinning av

naturgas jämfört med utvinning av en ekvivalent mängd olja

skulle kunna uppstå, om gaskällor och oljekällor i genomsnitt

exempelvis är belägna på olika djup eller kräver olika antal

exploateringshål. Bada dessa omständigheter skulle medföra

olika mängd borrningsarbete.

Nedan lämnas uppgifter om arbetsskador vid utvinning av

naturgas i Danmark, Norge och USA. Eftersom man kan förmoda

att naturgas i huvudsak kommer att hämtas från fält i

Nordsjön, har uppgifterna grundats på havsbaserad utvinning.

- Från Storbritannien har ingen användbar statistik

erhållits; jämför uppgifterna därifrån i avsnitt 3.2.

Beträffande Danmark har statistiken mottagits från danska

statens arbejdstilsyn och gäller olyckor på olje- och

borrplattformar under 1984 i Nordsjön. Detta år inträffade 98

arbetsolycksfall, därav intet dödsfall. I denna verksamhet

var då 1012 personer sysselsatta, vilket gö'r 97 olycksfall

per tusen arbetstagare. Detta låg betydligt över

landsgenomsnittet 1984, som var 21 per tusen arbetstagare. Av

de 98 olycksfallen inträffade 72 % vid underhållsarbete. Ofta

olycksdrabbade var rörläggare, montörer av olika slag och

elektriker m fl. Inträffade skador sammanhängde rätt ofta med

färd på arbetsställe och hantering av bördor. Uppgifter om

producerade kvantiteter saknas. Någon skadefrekvens per TWh

kan alltså ej redovisas från Danmark.

I avsnitt 3.2 uppskattades arbetsskadorna vid den

havsbaserade råolja/naturgasutvinningen från norska
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kontinentalpockeln per 1 TWh till totalt 1,06x10 , varav

4,69x10 dödsfall. - Underlaget for denna uppskattning var

dock, som redan nämnts, behäftad med åtminstone tre brister:

(1) arbetsskadorna för olja och naturgas kunde inte

åtskiljas; (2) uppgifterna om arbetsskador frän

prospekteringsverksamheten var ofullständig; (3) uppgifter om

arbetsskador från entreprenadsverksamhet (en dominerande

skadekällal) saknades, bortsett från dykeriarbete.

I handboken (6) från energidepartementet i USA finns

uppgifter för en referensanläggning för havsbaserad

naturgasutvinning med statistikuppgifter hämtade från

70-talet. Referensanlägg ingen antas producera

0,92x10 m naturgas per år från en plattform med 18, i

medeltal 2 900 m djupa borrhål; livslängd 15-25 år.

Arbetsskadorna under prospektering efter, utbyggnad av och

produktion från en sådan anläggning har för densamma

beräknats till, per 1 TWh: antal skadade totalt 0,028 och

därav 0,011 dödsfall.

Någon beräkning av arbetsskador vid havsbaserad

naturgasutvinning 1984 i USA - med hjälp av Amerikanska

petroleuminstitutets och Styrelsen för enevgiinformations

årsberättelser (32 resp 33), på sätt som skedde för olja i

avsnitt 3.2 - kan inte utföras, eftersom särskilda uppgifter

om skador och produktion vid sådan utvinning saknas i dessa

publikationer. - Man kan emellertid jämföra nyssnämnda från

(6) härrörande frekvenser för havsbaserad naturgasutvinning

(totalt 0,028, varav 0,011 dödsfall) med de från samma

publikation (6) härrörande frekvenserna för havsbaserad

oljeutvinning (totalt 0,13, varav 0,11 dödsfall) enligt

avsnitt 3.2. Och utnyttja de i avsnitt 3.2 ur publikationer

(32) och (33) beräknade arbetsskadorna för 1984 vid
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havsbaserad oljeutvinning (totalt 0,92, varav 0,007 dödsfall)

enligt följande. För havsbaserad naturgasutvinning i USA 1984

uppskattas antal arbetsskador per 1 TWh till totalt

0,92X (0,028:0,13)=0,20 och därav dödsfall

0.007X (0,011:0,ll)=0,001.

Ännu ett försök att bedöma arbetsskadorna vid havsbaserad

naturgasutvinning i USA har gjorts enligt följande. I

Amerikanska gasföreningens rapport för 1985 (39) om

arbetsskador - olycksfall sjukdomar - vid gasföretag ("Gas

Utilities") och distributior.3företag uppges totala antalet

arbetsskador med förlorade arbetsdagar nämnda år till 4 125,

varav 4 dödsfall. Styrelsen för energiinformation i USA har i

sin senast tillgängliga årliga publikation om naturgas för

1984 (40) uppgifter om under senare år totalt producerad

naturgas och därav på havsbaserad utvinning producerad mängd.

För perioden 1982—84 har här genomsnittliga årliga

havsbaserade mängden beräknats till 145,56 miljarder m och

dess andel av tctala mängden till 0,2614. Vidare har med

hjälp av uppgifter i förutnämnda energidepartementets handbok

(6) beräknats förhållandet mellan arbetsskadefrekvenserna för

havsbaserad och landbaserad naturgasutvinning, vad gäller

totala frekvensförhållandet till 2,69 och vad gäller

dödsfrekvensförhållandet till 615. Sistnämnda förhållande är

förmodligen osäkert p g a få dödsfall. Ur nämnda tal kan

emellertid antal med förlorade arbetsdagar i USA under 1985

inträffade arbetsskador vid havsbaserad naturgasutvinning

uppskattas till; totalt 0,2614x4125x2,69=2 901

därav dödsfall 0,2614x4x615=643 (Osäkert!)

Under antagande att 1 m naturgas har ett energiinnehåll av

9,3 kWh, hade den under perioden 1982—84 genomsnittliga

årliga produktionen av havsbaserad naturgas i USA ett

energiinnehåll av 145,56xlO9X9,3xio"9=1353,7 TWh.
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Antaluppskattade arbetsskador - med förlorade arbetsskador

- vid havsbaserad naturgasutvinning 1985 i USA räknat per

1 TWh blir alltså;

totalt (2901:1353,7)=2,14

därav dödsfall (643:1353,7)=0,47

På grund av det stora antal skador som dessa frekvenser

grundar sig på borde de vara representativa för havsbaserad

utvinning; åtminstone totalfrekvensen. De är emellertid

behäftade med en stor osäkerhet. I (39) är nämligen begreppet

gasföretag ("Gas Utility") ej definierat. De höga

freKvenstalen tyder på att dessa företag inte bara

representerar naturgasproducenter utan alla slag av

gasproducenter; d v s även producenter av "gasol" e d och

stadsgas etc. - Eftersom även de två föregående

frekvensberäkningarn för USA grundar sig på osäkra uppgifter

och antaganden, tas här i stället hänsyn till den

omständigheten, som omnämndes inledningsvis i avsnitt 4.1,

nämligen att prospektering efter och utvinning av naturgas

och olja ofta sker gemensamt och samordnat på sätt som

beskrevs i avsnitt 3.2. I det följande antas därför att

arbetsskadorna vid havsbaserad utvinning av naturgas är

densamma som den för havsbaserad utVLnning av råolja, d v s

räknad per 1 TWh 0,92, varav 0,007 djdsfall.

4.3 Transport

Närmast aktuell import av naturgas till Sverige kan som

antytts i avsnitt 4.1 väntas ske från de danska nordsjöfalten

via den danska stamledningen till naturgasfältet i Skåne.

Förutom genom direkt transport medelst havs/landrörledning,

kan importen även tänkas ske medelst havsrörledning till
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Nordsjöhamn t ex Karstö norr om Stavanger i Norge; och, efter

kondensering där, i LNG-fartyg till exempelvis någon hamn i

Bohuslän, där förångningsanläggning måste finnas. Anläggandet

och drift av havsrörledning och därmed förenade risker har

redan behandlats i avsnitt 3.3. Här redogörs först för

sjötransport därefter landtraasport medelst rörledning.

Sjötransport av naturgas sker i specialbyggda fartyg, sedan

gasen i landbaserad kondensieringsanläggning genom nedkylning

till - 162°C överförts till vätska. Dessa fartyg uppfyller

vissa internationella regler (IMO Gas Code), som antogs 1976.

Enligt dessa regler är fartygen bl a uppbyggda av dubbla

"väggar" och med sådan isolering att skrovet inte nedkyls och

utsätts för risk för sprödbrott. I kraven ingår även att

transporten skall ske vid atmosfärstryck (utan övertryck),

d v s med gasen i vätskeform. - I Lloyd's Register's

tidskrift, april 1986 (27) anges att det för närvarande finns

80 LNG-fartyg i världen med en lastförmåga av 6 941 085 ra ,

d v s i genomsnitt 86 764 m . Eftersom naturgasen i

vätskeform anligt avsnitt 4.1 väger 0,450 ton/m har ett

sådant fartyg en lastförmåga av 0,450x86 764=39 044 ton

dödvikt.

Vid inspektion, rengörning, reparation, underhåll, ombyggnad,

upphuggning eller liknande arbete på gastankfartyg som för

eller fört naturgas krävs omfattande skyddsåtgärder mot

brand-, explosions-, förgiftnings- eller annan hälsofara.

Vilka slag av skyddsåtgärder som i Sverige krävs i sådana

sammanhang framgår bl a av arbetsskyddsstyreIsens anvisningar

om gastankfartyg (nr 19:2, 1975), gasskärning m (nr 19:5,

J975) och inert gas (nr 19:6, 1975).
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Hantering av LNG kan vid läckage medföra betydande risker för

brand/explosion. Risk för kvävning och för köldskador kan

även uppstå. 1(1) har återgetts ett fall med lärkage i en

lagringstank med LNG i Cleveland, USA. Den kalla LNG-vätskan

förgasades snabbt och gasluftblandningen antändes av en

gnista. Följden blev en storbrand, som dödade 128 personer.

Det har även visat sig, att när LNG, som innehåller vissa

halter av etan och propån, kommer i kontakt med vatten, kan

den bildade gasluftblandningen självantända och explodera,

d v s utan gnista, eldflamma e d.

Arbetsskador vid sjötransport av kondenserad naturgas (LNG)

med tankfartyg bedöms med ledning av uppgifterna i avsnitt

3.3 om transport av råolja med tankfartyg, eftersom

tillgänglig statistik inte medger någon åtskillnad mellan

antal inträffade arbetsskador per transporterad kvantitet för

dessa varuslag. Den för sjötransporten av råolja - liksom den

i avsnitt 3.5 för sjötransport av eldningsolja antagna

transportsträckan, fartygsstorleken och turantalet torde

kunna anses tillämpbar även för LNG. (En transportsträcka

från exempelvis Karstö i Norge till Bohuslän är ungefär

densamma som från Ekofiskfältet). Detta betyder att antal

arbetsskador per J miljon ton med tankfartyg transporterad

LNG skulle bli 0,570 varav 0,003 dödsfall. Eftersom
9 3 9

10 m naturgas motsvarar 0,752x10 kg eller 0,752 milj

ton, och nämnda volym har ett energiinnehåll av 9,3 TWh,

motsvarar 1 milj ton NLG (9,3:0,752) TWh och 1 TWh

(0,752:9,3)=0,08086 milj ton. Antal arbetsskador per 1 TWh

vid sjötransport av NLG kan alltså uppskattas till:

totalt 0,08086X0,570=0,046

därav dödsfall 0,08086x0,003-0,0003.
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T:. 11 detta borde emellertid fogas, dels den frän

anläggningsskedet härrörande arbetsskadebelastningen från

havsrörledning mellan gasfält och lastningshamn samt

kondenserings- och förångningsanläggning i lastnings- resp

lossningshamn, dels arbetsskador under driftsskedet vid

havsledningen och nämnda anläggningar. Säkra utgångsdata för

beräkning av dessa skador saknas. Men vissa uppskattningar

har gjorts varom mera längre fram.

Naturgasnätet i Skåne, avsett för import av naturgas frän

Danmark, är beskrivet i Svenska Gasföreningens förut nämnda

skrift (38). En ca 19 km lång helsvetsad stålledning

(d=610 mm) är dragen från Danmark, strax söder om Dragör till

Klagshamnshalvöns södra sida, söder om Malmö. Den är

utvändigt korrisionsskyddad med bitumen lindad i glasfiberväv

e d och omgjuten av tät betong (ca 8 cm) samt nedschaktad

under bottennivån. Den är konstruerad för ett högsta

arbetstryck av 80 bar (8MPa). Stamledningen är ungefär 85 km

lång och är dragen från K lagshamn till Hasslarp, strax

nordost om Helsingborg. Även denna är en stålledning av ca

600 mm diameter och utförd för samma högsta arbetstryck 80

bar. Ledningen har korrosionsskyddande beläggning och är

dessutom - liksom sjöledningen - försedd med s k katodiskt

korrosionsskydd. Den är lagd på sandbädd i ett övertäckt

dike, på ca 1 m djup. Den är uppdelad i sektioner med hjälp

av linjeventiler som fjärrmanövras från ett centralt

kontrollrum. Sektioneringen måste finnas för underhåll och

andra arbeten på ledningen.

Från stamledningen utgår grenledningar (d=100-300 mm) av

totalt ca 110 km längd till ca 30 mottagningsstationer. Dessa

ledningar har avstangningsventiler vid stamledningen och
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mottagningsstationen; länga grenledningar har dessutom

sektionerande linjeventiler. Stamledning och grenledningar är

dimensionerade så att gastrycket före mottagningsstationerna

aldrig understiger 12 bar. I mottagningsstationerna filtreras

gasen och värms i en värmeväxlare för ersättning av den

temperatursänkning man får då trycket minskas. Efter

värmeväxlaren passerar gasen en tryckreduceringsutrustning

som består av tre ventiler i serie; den första för

snabbavstängning, de tvä andra för tryckreglering. Dessa tre

ventiler träder automatiskt i funktion i omvänd ordning om

det önskade trycket efter ventilerna överskrids. Denna

utrustning är dubblerad. Vid fel kopplas automatiskt den

andra linjen in samtidigt som signal går till

övervakningscentralen. Innan gasen lämnar

mottagningsstationen och går ut på lågtrycksnätet mäts

gasvolymen och gasen tillsätts normalt ett starkt luktande

ämne som sV.-i!.l varna för eventuella .'.äckor i lågtrycksnätet.

- Som tillsatsämne torde inte t ex metylmerkaptan böra

användas, eftersom merkaptanhaltiga kolväteblandningar kan ge

järn-(II)sulfid, som är starkt pyrofor. I anslutning till

mottagningsstationen, utanför stationsbyggnaden, kan finnas

tankar och förångningsutrustning för propån, som utblandad

med luft kan användas för belastningsutjämning.

Från mottagningsstationen leds gasen ut i lågtrycksnätet.

Detta består av fördelningsnät med 2,5 bar normalt tryck;

lågtrycksstationer, där trycket reduceras till normalt

100 mbar; samt distributionsnät. Ledningarna i

fördelningsnäten består i regel av helsvetsade polyetenrör av

50-100 mm diameter. Dessa nät har beräknats få en total längd

av 300-400 km. Även distributionsnäten är uppbyggda av

polyetenrör. Sista delen av dessa, de s k servisledningarna

kan ha ett tryck mellan 100 och 35 mbar alltefter den vid
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tillfället rådande gasförbrukningen. Servisledningen slutar i

en abonnentcentra1, son består av huvudavstangningsventi1,

gasfilter, servisregulator och gasmätare. Trycket efter denna

hålls normalt vid 18-20 mbar. Ledningen till enskilda mindre

förbrukare, t ex villaägare har normalt 25 mm diameter.

Större förbrukare kan få sin gas direkt från fördelningsnätet.

I sprängämnesinspektionens kungörelse med

naturgasföreskrifter (SÄIFS 1984:2) ställs noggranna krav om

utformning, anläggande och drift av ledningssystem för

överföring (transport) av naturgas i gasfas vid ett tryck

överstigande 0,4 MPa (4 bar) övertryck. Kungörelsen inleds

med vissa definitioner, allmänna skyddskrav, uppgifter om

zonindelning och föreskrifter om skyddsavstånd till

bebyggelse, vägar, järnvägar och industrier m m. I ett

kapitel om markförlagd ledning ställs krav rörande

korrosionsskydd, täckningsdjup, förläggning i skog, korsande

eller parallellförläggning med annan gasledning, korsning

eller parallellförläggning mellan gasledning och

kraftledning, korsning mellan gasledning och väg eller

järnväg samt korsningar med vattendrag. Vidare finns

föreskrifter om material för gasledning, om ledningens

dimensionering och dess byggande (montagesvetsning); liksom

även om material till hållfasthet for armatur och rördelar

Sedan följer bestämmelser om installationer förlagda ovan

mark; kompressorstation; mottagningsstation; mätstation och

linjeventilstation. Ett kapitel gäller besiktning, märkning,

provning av svets m m, bestämning av högsta tillåtna tryck

och utmärkning av gasledning m m. Reglerna för drift handlar

om underhåll, reparationer och avställning av ledningssystem

med tillhörande anordningar; om odorisering av gas i

distributionsnät och gas som når förbrukare; och om åtgärder

vid förändring i zonindelning. Slutligen ställs vissa krav om

olycksfallsrapportering för naturgassystem under drift.
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Beredskapslager kan behövas för naturgas - likaväl som för

kol och olja. Ett tänkbart alternativ är geologisk lagring.

Detta innebär att gasen trycks ned i ett poröst lager, av

exempelvis sandsten i jordskorpan, som täcks av någon tät

bergart, t ex skiffer. Förutsättningar anses finnas för sådan

lagring i sydvästra Skåne (38). En annan möjlighet är att

lagra naturgas i bergrim. För att få samma tryck på gasen i

bergrummet som i högtrycksnätet måste emellertid rummet

läggas på 800-1 000 m ijup. Troligaste alternativet för

beredskapslagring anses dock vara central lagring av propån

under tryck i bergrum. Propangasen kan emellertid p g a

kondensrisk inte transporteras i högtrycksnätet. Den

transporteras i stället i flytande form i tankvagnar till

lokala ståltankar vid mottagningsstationerna.

1 avsnitt 3.4 har omnämnts ett antal katastrofartade olyckor

förorsakade av brand/explosion av gasluftblandningar med bl a

lågmolekylära alkaner och alkener såsom etan, propån, butan,

eten och proper» som även antyder motsvarande tänkbara

händelser i fråga om naturgas. Ett av fallen gällda f ö

brand/explosion i en naturgasledning i Västtyskland (Erlangen

1984). - I en artikel av Hall om riskanalys tillämpad på

rörledningar (41) görs en intressant jämförelse mellan

transport av brandfarliga vätskor och gaser medelst

rörledning, järnvägstankvagnar och tankbilar. Där uppges

antal olyckor, som förorsakat läckage räknat- per 10 tonkm

till 2,5 for transport medelst rörledning, 8,3 för

järnvägstransport i tankvagnar och 11,6 landsvägstransport

med tankbilar. Emellertid kan ett rörledningsläckage medföra

svårare följder än de två andra transportmedlen, eftersom en

ledningssektion (åtminstone på en stamledning) rymmer en

betydligt större mängd. Dock uppges att erfarenheten från
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länder i nordvästra Europa har visat - åtminstone i fråga om

transport av råolja medelst rörledning - att sannolikheten

för stora läckage avsevärt minskar enligt följande exempel:

45 % av alla läckageolyckor omfattar mindre än 100 m olja,

12 % mer än 1 000 m3 och 0,01 % mindre än 5 000 m3.

För uppskattning av arbetsskador vid naturgastransport

medelst rörledning tillämpas här en princip liknande den som

använts i avsnitt 3.? för råoljetransport medelst rörledning;

inte heller här har dock havs- och landtransport kunnat

åtskiljas. Överhuvudtaget har inget annat som helst

förfarande kunnat uppbringas. Uppgifterna om arbetsskador

hämtas som förut ur amerikanska petroleuminstitutets

publikation (32). Men uppgifterna om producerade kvantiteter,

ur USA:s styrelse för energiinformations publikation om

naturgas för 1984 (40). I (32) anges för 1984 följande antal

arbetsskador vid transport av naturgas medelst rörledning i

USA till totalt 740, därav 3 dödsfall. Frekvensen per

1 miljon arbetstimmar var totalt 22,0, varav för dödsfall

0,089. Samma år, 1984 utvanns i USA totalt 20 191,8 miljarder

ft3 naturgas, d v s 28,3l68xlO~3x2O 191,8=571,77

miljarder m . Detta motsvarar 571,77X9,3=5 317,5 TWh. Vid

rörledningstransport av naturgas i USA 1984 var alltså

antalet arbetsskador per 1 TWh:

totalt (740:5 317,5)=0,139

därav dödsfall (3:5 317,5)=0,0006.

Samma år utgjordes den havsbaserade naturgasutvinningen drygt

en fjärdedel (25,85 %) av den totala naturgasutvinningen. -

I USA:s energidepartements handbok (6) finns vissa uppgifter

om naturgastransport medelst rörledning; tyvärr inga

uppgifter om arbetsskador nen vissa andra som är av intresse
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i detta sammanhang. Den referensledning som talas om där har

nämligen uppgetts vara 965 km lång, ha en diameter av 750 mm

och ha ett högsta tillåtna arbetstryck av 83 bar. Detta kan

jämföras med den totala längden av stamledningen från de

danska fälten i Nordsjön genom Danmark och i Sverige som

torde röra sig om ca 620 km. Stamledningen i Sverige har som

nämnts en diameter av 600 mm; och den i Danmark är

förmodligen något grövre. Vidare är den i Sverige konstruerad

för ett arbetstryck av 80 bar. Däremot nämns inte för

referensledningen i (6) om några grenledningar eller om

lågtrycksnät och hela anläggningen beräknas kunna skötas av

40 personer. Enbart i Sverige omfattar grenledningarna 110 km

med ett trettiotal mottagningsstationer samt ett lågtrycksnät

av 300-400 km. Referensledningen antas årligen transportera

naturgas till en mängd, som motsvarar 55,83 TWh. Den enda

slutsatsen man kan dra av dessa jämförelser är att, om

referensledningen utgör någon representativ genomsnittlig

stamledningslängd i USA, kan man vänta sig att arbetsskadorna

från transport över den dansk/svenska stamledningen troligen

skulle bli färre. Men om man tar hänsyn till alla

grenledningar, matarstationer och lågtrycksnät krävs

säkerligen avsevärt mer än referensledningens 40 personer.

Detta skulle innebära en troligen avsevärt högre

skadefrekvens för hela det danska/svenska nätet.

På grund av dessa osäkerheter antas här i stället, att

naturgasen först transporteras i havs ledning från norska

Ekofiskfältet till Karstö i Norge; en ledningssträcka av

416 km förankrad ledning. Därifrån med LNG-fartyg till

Bohuslän. I fråga om transporten i havsledningen skulle ovan

beräknade värden böra reduceras med en faktor

(416:965)=0,431, varvid antagits att referensledningen

representerar någon genomsnittlig transportsträcka för en

stamledning i USA. Men i (6) finns några andra intressanta

uppgifter om
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naturgastransport medelst rörledning. Dessa har gjort det

möjligt att beräkna förhållandet mellan nedlagd arbetstid för

anläggandet av den 965 km långa referensledningen - omräknat

per år med hjälp av uppgift om livslängd - och nedlagd

arbetstid per år för drift av samma ledning.

Tidsförbrukningen för anläggandet (byggandet) utslaget per år

visade sig vara 1,75 ggr tidsförbrukningen för driften. Det

betyder att beräknade arbetsskador bör ökas med faktorn 2,75.

Detta torde vara i minsta laget, eftersom skaderisken under

byggandet antagligen är högre än under driften. - För

naturgastransporten md havsrörledningen (Ekofisk/Karstö) kan

alltså arbetsskadorna räknat per 1 TWh uppskattas till:

totalt 0,431x2,75x0,139=0,165

därav dödsfall (0,431x2,75x0,0006=0,0007.

Till dessa skall fogas de förut beräknade arbetsskadorna för

sjötransporten med LNG-fartyg från Karstö till Sverige räknat

per 1 TWh, nämligen 0,046, varav dödsfall 0,0003. - De

sammantagna arbetsskadorna för naturgastransport med

havsrörledning och LNG-fartyg kan alltså uppskattas till,

räknat per 1 TWh:

totalt (0,165+0,046)=0,211

därav dödsfall (0,0007+0,0003)=0,001.

4.4 Naturgasens risker och arbetsskador

Riskerna med avseende på arbetsmiljön i de beskrivna

processleden för naturgas är i huvudsak bundna till följande
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faktorer. Gasens explosiva egenskaper är en betydande

riskfaktor som återkommer i alla processled. Vid utvinningen

av naturgas påverkas riskerna i hög grad av förekomstsättet
t

och fyndighetens belägenhet. Vid havsbaserad utvinning,

särskilt inom nordsjöområdet, tillkommer en unik mängd av

problem och risker av samma typ, som den havsbaserade

oljeutvinningen medför. Vid naturgastransport med rörledning, . !

som är det dominerande transportsättet för naturgas, torde en

betydande del av riskerna och arbetsskadebelastningen kunna

hänföras till anläggningsskedet. Riskerna för ohälsa genom i

kemiska miljöfaktorer torde vara relativt små. - Utvinningen

av naturgas - liksom av olja - kan komma att baseras på

alltmer svårupptäckta och svårtillgängliga gaskällor (och

oljekällor). Detta kan medföra ökade risker och arbetsskador

vid framtida utvinning. Detta gäller särskilt havsbaserad

utvinning och mest påtagligt, utvinning inom nordsjöområdet

och norr därom, t ex i Norska havet.

Arbetsskadorna för naturgas, uppdelade på utvinning och

transport och hämtade från avsnitten 4.2 och 4.3 har här

sammanfattats. Räknat per 1 TWh blir det:

Utvinning

Arbetsskador 0,92

Därav, dödsfall 0,007

Transport

Arbetsskador 0,21

Därav, dödsfall 0,001

Tillhopa

Arbetsskador 1,13

Därav, dödsfall 0,008
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Arbetsskadorna vid utvinning är grundade på havsbaserad

utvinning, eftersom importen kan främst väntas ske från

nordsjöområdet och i första hand från Danmark, senare kanske

även från Norge och/eller Storbritannien. Transporten av

naturgas har av samma anledning antagits ske från

nordsjöområdet, men som en kombinerad transport med först

havsrörledning därefter LNG-fartyg.

Arbetsskadorna drabbar om sjötransporten sker med utländska

fartyg och utländsk besättning, helt arbetstagare i utlandet?

i annat fall nästan helt, (ca 96 % ) .



119

5 TORV

5.1 Allmänt

Av torvens processled behandlas här utvinning och

transport till kraftvärmecentral samt lagring i anslutning

till dessa hanteringar. Avvattning och kompaktering kan

förekomma som ett malianled vid övergång från

lastbils- till järnvägstransport. Denna beredning tas upp

i avsnitt 5.3 om transport. I statens energiverks skrift

(4) beskrivs arbetsmiljön vid bl a ovan nämnda processled

ingående. Därför behandlas arbetsmiljön här endast

översiktligt, men med några tillägg. I detta avsnitt

berörs två med torvdamm förbundna riskfaktorer, som är av

övergripande art, nämligen ohälsorisken och risken för

uppkomst av brand/explosion.

Torv bildas genom igenväxning av vattendrag eller

försumpning av skogsmark o d, där vattnet rinner långsamt

eller stannar upp och förutsättningar för syrebrist i

vattnet uppstår. Detta ger upphov till s k sumpväxter

såsom vitmossor, brunmossor eller starrarter. Efter

överlagring under minskande syretillförsel nedbryts

substansen successivt (humifieras) så att bl a dess

kolhalt ökar och syrehalt minskar. Beroende på vilka

växtrester torven består av talar man om vitmosstorv,

lövkärrstorv, starrtorv, vasstorv etc. I torven ingår i

regel en mindre del minerogent material, t ex sand eller

mindre ofta kislegur. Sistnämnda utgörs av skelett av

kiselalger, kiselsvampar och radiolarier, som består av

opalartad vatenhaltig kiseldioxid. Denna har liknande

hälsoeffekt som kvarts. Sand har i regel hög kvartshalt,

eftersom kvarts vittrar långsamt.
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Som bränntorv lämpar sig endast torv med hög s k

humifieringsgrad (H5-10), som ger ett högt värmevärde.

Bränntorv bör helst även vara lätt att avvattna och ha hög

volymvikt (skrymdensitet) och därmed högt energiinnehåll

per volymenhet. Torvens fukthalt in situ är ungefär

80-85%. Det minerogena innehållet (askhalten) i bränntorv

rör sig om 2-8 viktprocent av torrsubstansen. Svavelhalten

uppgår i regel till 0,1-0,5% av torrsubstansen (inbegripet

askan). Svavlet kan vara organiskt bundet eller ingå i

metallsulfider eller i metallsulfat e d. Kvävehalten

räknat i askfri torrsubstans faller i regel inom området

0,5-3,0%.

Spårelement i torv kan vara av betydelse med avseende på

hälsoeffekter. Det rör sig om samma slag som kolets

spårelement, dvs arsenik, beryllium, kadmium, kobolt,

krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, selen, torium,

uran, vanadin och zink. I regel tycks det dock vara fråga

om lägre halter i torv; uppgifterna i (4) om

referensbränslena för torv och kol tyder på detta. De fyra

viktigaste faktorerna, som bestämmer spårelementhalten i

en torvmark, sammanfattas i (4) till följande:

a) Kemisk sammansättning hos omgivande berggrund och

jordart är den dominerande faktorn.

b) Rörligheten hos olika spårelement vid vittringen.

c) Hydrologiska förhållanden i torvmarken och dess

omgivningar. Grundvattnets inströmningsförhållanden

och torvmarkens bildningssätt.

d) Torvens beskaffenhet, t ex torvslag och

humifieringsgrad. Ofta stiger spårelementhalten med

ökad humifieringsgrad.
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Olika bergartstyper kännetecknas av olika elementgrupper,

som vid vittringen sätter sin prägel på såväl ovan belägna

jordarter som grundvattnet. Allmänt gäller att

ultrabasiska och basiska bergarter har förhöjda halter av

krom, kobolt, nickel och koppar, medan sura bergarter har

förhöjda halter av bl a barium, tenn, uran, torium och

beryllium. Detta gäller i än högre grad vissa sedimentära

bergarter, nämligen alunskiffrårna.

Ovan nämnda faktorer gör att spårelementenhalterna växlar

i hög grad, inte bara för olika torvmarker utan även

lokalt inom ett torvfält, både horisontellt och vertikalt.

Av uppgifterna i (4) om uranhalter i en av de beskrivna

typtorvmarkerna framgår exempelvis att uranhalten kan

växla från 30 till 7 500 ppm av asksubstansen. För kol kom

jag i avsnitt 2.1 fram till att, även om man antog additiv

effekt för samtliga spårelement - ett ogynnsamt antagande,

eftersom endast ungefär hälften av dem påverkar lungor och

andningsvägar och kanske därför har additiv effekt - blev

summan av deras hygieniska effekt mångfalt under den högst

godtagbara (ca 0,02 jämfört med 1). För torv borde denna

risk vara ännu mindre av förut angivna skäl. De stora

växlingarna av spårelementhalterna som visats berättigar

dock till fortsatta undersökningar av halter i torvtäkter;

men även halter i torvdammet och då det gäller

spårelementen kanske särskilt uranhalten. Vid höga

uranhalter kan inte bara dess toxiska effekt utan även

dess strålningseffekt vara av betydelse. I den s k

uranserien, som börjar med uran 238, ingår som förut

nämnts bl a radium, radon och radondöttrar. Radon kan

liksom uran och radium ha förts med grundvattnet till

torvtäkter, som är knutna till bergarter med hög uranhalt.

Radonmätningar bör därför göras på torvtäkter där man

funnit hög uranhalt. Se även bilagorna 1 och 2 i

arbetarskyddsstyrelsen radonanvisningar (nr 82:1972).
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Även torvdammets halt av respirabel kvarts kan behöva

kontrolleras, särskilt om torven har hög halt av

minerogent material och detta utgörs av sand eller

kiselgur. Slutligen kan mikroorganismer i torvdamm i vissa

fall behöva kontrolleras, nämligen om torven lagras under

ogynnsamma fuktighets- och temperaturförhållanden. Se

projektrapporten "Mikroorganismer i bränslebriket.ter och

torv" av Blomqvist m fl (42).

I fråga om risken för brand/explosion gäller att för de

processled som behandlas här är brandrisken störst. Men

det kan röra sig om svåra och häftiga bränder. Man kan

heller inte bortse från risken för explosion i eventuella

fickor (silos) för mellanlagring eller i samband med

avvattning och kompaktering eller vid lossning av torven i

mottagningningshall e d vid kraftvärmecentral. Därför

behandlas här allmänt risken för brand/explosion av

torvdamm.

I ett torvlager sker alltid en viss temperaturstegring

genom värmealstrande mikrobiologisk verksamhet av

bakterier och svampar m m. Temperaturen kan då stiga till

40-80 C i de inre delarna av lagret (torvstacken). Denna

självupphetning kan ge upphov till en oxidation av torven,

dvs begynnande förbränning, som blir allt snabbare tills

självantandning sker. För mikroorganismerna lämplig

näringssammansättning, fuktighet och temperatur m m hos

torven gynnar benägenheten för självupphettning. Avgörande

för självantändningen är dock syretillgången och

värmeförlusterna till omgivningen, dvs torvens

kornstorlek, struktur och packningsgrad. Vid

långtidslagring bör temperaturen inne i lagret
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kontrolleras och självupphettningen försvåras genom

begränsning av syretillträdet till lagret e d . Risken för

självantändning begränsas även om torven har hög

fuktighet. Om denna överstiger 40% behöver självantändning

kanppast befaras. Men även vid högre fukthalt sker dock en

viss självuppvärmning, som vid en fukthalt av ca 50% kan

leda till en temperatur på 60-70 C.

I (11) anger Palmer följande data om antändningskänslighet

och explosiva egenskaper för torrt damm av vitmosstorv,

vilka härrör från bestämningar utförda av US Bureau of

Mi ne s.

Minsta tändtemperatur, C

moln 460

lager 240

Undre explosionsgräns (brännbarhetsgräns), g/m 45

Lägsta tändenergi, mJ 50

Högsta explosionstryck, MPa (bar) 0,73 (7,3)

Högsta tryckstegringshastighet, MPa/s (bar/s) 15,5 (155)

Den halt av torvdamn i luft, vid vilken a ena sidan

explosionstrycket å andra sidan tryckstegringshastigheten

är störst är inte alltid densamma.

Skriften om brand- och explosionsegenskaper för damm (14),

utgiven av Hauptverband der Gewerblichen

Berufsgenossenschaften e.V, ger viktiga upplysningar r.m

brand/explosionsdata för torvdamm och särskilt hur dessa

växlar med dammets fukthalt och kornstorlek. Tabell 5.1:1

innehåller ett sammandrag av dessa data. Alla försök

uppges vara utförda med prov i leveranstillstånd. Av

tabellen framgår bl a att högsta explosionstryck och

tryckstegringshastighet sjunker snabbt med stigande

fukthalt och att de även sjunker med ökande kornstorlek.
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Tabell 5.1:1 Explosiva egenskaper hos torvdamm med

växlande fukthalt och kornstorlek. Från (14)

i

Fukt-

halt

15

18

14

12

22

23

31

32

32

41

42

41

51

53

51

Kornstor-

lek med-

ianvärde,

um

58

400

600

2 650

46

2 000

38

800

2 500

39

500

2 650

60

700

1 700

Undre explo-

sionsgräns.

-3 2)
gm

60

125

125

Högsta explo-

tionsöver-

tryck,

bar 2 )

10,9

5,5

6,4

4,2

8,4

Ingen tandning

8,1

Ingen tandning
•i

"

II

»

II

il

Högsta tryck-

stegrings-

hastighet,

bar s

157

14

14

6

69

64

Tänd-

tempe-

ratur

°C

480

500

500

500

470

530

500

510

490

500

500

540

470

590

580

Glöd-

tempe-

ratur

°C

320

315

305

310

320

320

320

315

320

320

315

315

340

310

320

1 1) Medianvärdet är beräknat ur viktprocenten i fem kornklasser, nämligen

500, 125, 71, 32 och 20 um

2) Bestämningarna är utförda i behållare av 1 m rymd. - 1 bar = 0 , 1 MPa;

1 bar s"1= 0,1 MPa s"1



Vidare kan observeras, å ena sidan att man inte fick till

stånd explosion vid 41% fukthalt ens för ett finkorningt

material med medianvärde 39 um å andra sidan att man fick

en låg tändtemperatur (470 C, på ett finkorningt

material (60 um), trots att det hade hög fukthalt (51%).

Slutligen kan framhållas att tryckstegringshastigheten

sjunker snabbt med stigande volym på behållaren eller

rummet. Den står i omvänd proportion till tredje roten ur

rumsvolymen. Som utgångsvärde kan exempelvis tas det, som

i tabell 5.1:1 gäller för en l-orv med fukthalt 22% och

medianvärdet 46 um för kornstor leken. Denna torv, som i
3 -1

1 m volym gav tryckstegringshastigheten 69 bars ,

skulle i 100 resp 1 000 m volym ge 14,9 resp 6,9 bar

s~ . - Hur de explosiva egenskaperna hos torv kan växla

för olika torvslag har jag inte funnit några uppgifter om.

Det torde vara av stor vikt att klarlägga denna fråga.

Eljest löper man risk att dra förhastade slutsatser i det

enskilda fallet.

Torvdamm kan tända i kontakt med eller mycket nära

tillräckligt heta ytor, vilket uppgifterna om tänd- och

glödtemperatur i tabell 5.1:1 ger en viss uppfattning om.

En annan allmänt förekommande tändanledning är gnistor av

olika slag. Det vanligaste är elektriska gnistor från

elektriska installationer. Vid dammhantering kan dock även

elektrostatiska gnistor bildas. En tredje typ av gnistor

är mekaniska som kan uppstå genom friktion mellan

metallföremål. En dammuppvirvlingskalla och möjlig

tändkälla kan även heta avgaser med gnistor från

traktorer, motorredskap och lastbilar vara.
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Arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter om dammexplosioner

(AFS 1981:5) innehåller inte bara krav om skyddsåtgärder

av olika slag, där det finns risk för dammexplosion att

uppkomma, utan även en mängd viktig information om

riskerna, förfaranden och utrustningar för deras

undanröjande eller begränsning. Ett grundläggande krav är

att da.amets explosionsbenägenhet skall vara känt innan

arbete påbörjas. Detta för att man skall kunna

dimensionera tryckavlastare och pneumatiska rörsystem,

bedöma risker för farlig uppladdning genom statisk

elektriciet m m. Statens energiverks

starkströmsföreskrifter (STEV-FS-1985:1) är även av stor

betydelse för förebyggande av dammexplosioner. Där ställs

särskilda krav för bl a anläggning i rum där det finns

risk för explosion p g a förekomst av brännbart damm.

Från statens energiverk (Barbro Malmer) har följande

uppgifter mottagits om energiinnehåll för frästorv och

stycketorv vid angivna fukthalter. Därur beräknade

skrymdensiteter (volymvikter) anges även.

Frästorv, 50% fukthalt, 0,333 ton/m3

1 ton = 2,40 x 10~6 TWh

1 m3 = 0,80 x 10"6 TWh

Stycketorv, 35% fukthalt, 0,314 ton/m"

1 ton = 3,50 x 10"6 TWh

1 m^ = 1,10 x 10~6TWh
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5.2 Utvinning

En myr (mosse) för utvinning av bränntorv i stor skala med

moderna metoder bör ha en area av minst 400 ha och minst

ett par meter mäktigt torvlager av lämplig kvalitet. Innan

torvproduktionen kan påbörjas måste myren förberedas genom

dikning och röjning. Utdikningen sker med hjälp av

bandburna dikesfrasar runt om mossen; och med en rad

parallella diken med 10-20 m inbördes avstånd. Det tar ett

halvt till två år att dränera mossen så torr att man kan

bereda ytan. Vattnet kan behöva pumpas ut om mossen är så

belägen att den ej ger självdränering. Efter avslutad

dränering hyvlas all vegetation bort med en s k

planeringssnäcka och ytan lutas något. Dikena måste hela

tiden hallas öppna, rensas och fördjupas i takt med

produktionen. - För det förberedande skedet torde en

tillfällig vägförbindelse till mossen vara tillfyllest.

Denna måste för utvinningen ersättas av en permanent väg

för transporter av torv, materiel och personal och

förflyttning av traktorer och motorredskap för reparation

och underhåll m m. Om anläggandet av sådan väg, se avsnitt

5.3.

Utvinningen kan pågå 15 till 30 år alltefter mossens

mäktighet och sker steg för steg, vanligen med

frästorv- eller stycketorvsmetoder. I båda fallen torkas
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sedan torven av sol och vind pä fältet från 80-85 procents

fukthalt till ca 50 resp 35 procents fukthalt. Dessa s k

ytutvinningsmetoder är mycket beroende av vädret och kan

pågå endast under sommaren (2-2 1/2 månad). Men under

resten av året kan vissa andra arbeten utföras.

- Bränntorvsproduktionen i Sverige under perioden 1980-84

ökade från 13 000 m till nästan 1 miljon m 1984.

Produktionen av frästorv övervägde fram till och med 1983.

Men 1984 var produktionen av stycketorv ungefär dubbelt så

stor. - Följande metodbeskrivningar utgör delvis

sammandrag av uppgifter i (4).

Frästorvmetoden innebär att en roterande fräs tar upp ett

tunt skikt, 1-2 cm på den plana myrytan. Detta får

soltorka något eller några dygn på myren. Torven vänds i

regel två gånger för påskyndandet av torkningen. Sedan

skrapas den ihop och vidarebefordras till särskilda

stackfält på myren eller vid myrkanten, där den lagras

inför vidare transport. Förflyttningen av torven till

stack kan ske med hjälp av ett antal traktorer, av vilka

en är utrustad med bandtransportör, de övriga (2-4 st) med

traktorsläp. Ett annat sätt är pneumatisk hopsamling av

torven, som då även blir något torrare. En pneumatisk

hopsamlare med brett dammsugarmunstycke ansluts till en

vagn med stor behållare, vilken när den fyllts,

transporteras med traktor direkt till laststationslagret.

Stycketorvmetoden innebär att torven med hjälp av

roterande skruv, grävhjul eller sågsvärd tas upp ur spår

med upp till 5 cm bredd, och ett djup ned till 50-100 cm.

- Den upptagna torven blandas (ältas), pressas genom

munstycken av 4-10 cm diameter och får från dessa falla

ned på myren.
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Under torktiden där, som kan vara flera veckor, måste den

vändas. Den torkade stycketorven samlas sedan in och

transporteras till stack. - Upptag med grävhjul är

vanligast. Upptag med sågsvärd medger djupare spår och ger

bättre blandning av den låghuminifierade yttorven med den

djupare belägna, i regel välhumifierade torven. Även

upptag med skruv kan ske ned till något större djup än med

grävhjul och anses ge god kvalitet. Men skruven skadas

lättare av stubbar i myren. - Produktionen per hektar är

ungefär densamma som för frästorv, räknat på energivärdet.

Andra metoder håller på att utvecklas såsom

"fulldjupsutvinning", d v s schaktning e d till fullt

djup, artificiell torvavvattning, vattenundanhållning av

schaktbotten med pump och återställning stegvis av

utschaktat område. Vidare "in situ-utvinning". Denna metod

innebär att torven bakteriellt nedbryts in situ under

bildning av metan och att det metanhaltiga myrvattnet får

cirkulera och avgasas. - Tillgängliga uppgifter om dessa

metoder medger dock inte någon bedömning av arbetsmiljön

vid deras eventuella tillämpning.

I en projektrapport "Transportvägar på mossar

- metodutveckling" av Svensson (43) redogörs för

laboratorieundersökning av vissa stabiliseringsprodukter.

Om den i rapporten preliminärt föreslagna

stabiliseringsmetoden efter praktiska försök visar sig

användbar, kanske den kan begränsa uppvirvling av torvdamm

under transporten på mossen.

Arbetsmiljön vid torvutvinning enligt nu använda metoder

påminner i viss mån om den vid skogsarbete, men främst om
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den vid jordbruksarbete. En påtaglig skillnad medför dock

torvdammet, m a p risken för brand/explosion och dammets

enventuella särskilda hälsoeffekter, vilka faktorer redan

har behandlats i avsnitt 5.1. - Vid pågående

torvbränsleutvinning på myr har man intill igångvarande

maskiner, enligt (4) funnit dammhalter som varierar från

0,5 till över 100 mg/m . Men i de fall maskinerna haft

slutna förarutrymmen med tillförsel av filtrerad luft har

luftens dammhalt i dessa utrymmen varit betydligt lägre; i

flertalet fall lägre än 2 mg/m , i tabell (4) uppgivna

högsta värde, 3 mg/m . I hytt med väl filtrerad tilluft

(filtret bör vara stort och lätt utbytbart) och ned

övertrycksventilation, som fungerar även vid högsta

vindtryck, bör man alltså kunna hålla ett värde, som

understiger nivågränsvärdet (NGV) för organiskt damm;

nämligen 5 mg/m räknat som total dammhalt; se

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska

gränsvärden (ASF 1984:5). Nämnda värde (NGV) gäller för

torvdamm, förutsatt att detta inte innehåller ämnen med

särskilda gränsvärden; jämför vad som sagts härom i

avsnitt "5.1. Som regel bör gälla, att samtliga s k

motorredskap och andra fordon, vilka brukas på myren, bör

ha hytt av nämnt slag. Arbetet måste även planeras så att

fordonsförare och annan personal behöver vistas ute på

myren kortast möjliga tid på dammande platser. Personalen

bör ha tillgång till andningsskydd och vid behov använda

detta.

Buller och vibrationer är andra risker för ohälsa, vilka

kan och bör åtgärdas bl a genom lämplig utformning av

fordonens hytter och förarsitser m m . - Vid vistelse ute

på myren kan hörselskydd behövas, nära bullrande maskiner.

- För förebyggande av olycksfall måste maskinerna ( d v s
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motorredskap och andra fordon) ha tillfredsställande

stabilitet och hållfasthet, ha tillförlitliga bromsar och

medge god sikt från förarplatsen etc. Om dessa och andra

frågor, som rör säkerheten hos motorredskap och traktorer,

deras förär- och manöverplatser samt hytter m m är

föreskrivet i AFS 1985:6. Denna skrifts kommentarer

innehåller viktiga förklaringar och rekommendationer, samt

hänvisningar till bl a svensk och internationell standard

som rör sådan utrustning. - "Ergonomisk checklista för

transport- och hanteringsmaskiner" (44), utgiven av

arbetarskyddsstyrelsens arbetsmedicinska avdelning m fl,

riktar sig i första hand till brukare och

maskintillverkare. Särskilt på tillverkarna faller ett

stort ansvar att utforma berörd utrustning på ett såväl

säkerhetsmässigt som ergonomiskt riktigt sätt.

Underhåll och reparation av all den utrustning, som

används vid torvutvinning - traktorer, motorredskap

(motordrivet fordon inrättat huvudsakligen som

arbetsredskap), andra arbetsredskap, transportfordon

etc - utförs kanske delvis av det företag, som driver

torvtäkten. Den övervägande delen av sådant arbete torde

dock utlämnas på entreprenad till traktorverkstad,

maskinstation eller annat serviceställe. Oberoende härav

rör det sig om ett i många avseenden riskfyllt arbete. Om

risker, som kan förekomma vid sådant arbete, framför allt

om de skyddsåtgärder som krävs - handlar

arbetarskyddsstyrelsens motorbranschanvisningar (nr

107:1976)

Från yrkesinspektionen i Luleå (Ove Eriksson) har

inhämtats uppgifter rörande torvutvinningen inom



132

distriktets tillsynsområde och antalet inträffade

arbetsskador under denna verksamhet för åren 1984, 1985

och 1986 ( t o m september). Statistiken gäller för fem

mossar som alla var i full drift under denna tid och

färdigberedda före 1984. Den största har en area av

500-600 ha. I statistiken ingår allt som har med

utvinningen att göra, även underhåll och reparation av

maskiner. Under nämnda ti srymd (drygt 2 1/2 år)

producerades totalt 836 000 mJ torv, varav ungefär

hälften frästorv och hälften stycketorv. Under samma tid

inträffade endast två arbetsskador (intet dödsfall), båda

under reparation av fordon. Om man antar att 1 m

frästorv har ett energiiinnehåll av 0,80x10 TWh och

1 m stycketorv 1,10xl0~ TWh blir den angivna

kvantitetens energiinnehåll 0,418(0,80+1,10)=0,794 TWh,

vilket ger 2:0794=2,52 arbetsskador per 1 TWh.

En annan möjlighet att få en uppfattning om arbetsskador

vid torvutvinning är att utnyttja frekvensuppgifter per

1 milj arbetstimmar i den officiella

arbetsskadestatistiken (2) för någon näringsgren; samt med

hjälp av uppgifter från annat håll om produktivitetsvärden

beräkna arbetsskadorna per TWh. Närmast likvärdiga

"näringsgren" vore utan tvekan åkerbruk. Någon sådan

förekommer dock inte i den officiella statistiken. Närmast

tillgängliga är 11101 "åkerbruk och husdjursskötsel".

Någon möjlighet att få fram värden för åkerbruk enbart

finns inte enligt ISA, arbetarskyddsstyrelsen. Jag har då

i stället valt näringsgren 11 "Jordbruk, jakt"; i

fortsättningen kallad jordbruk eftersom jakt enligt ISA

upptar en försvinnande del av 11. Under åren 1981-83 var

enligt (2)
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arbetsskadefrekvenserna per 1 milj arbetstimmar inom

jordbruket: 1981 31,5; 1982 44,3; och 1983 49,2, därav

dödsfall 0,1. Under 1981 och 1982 har inga

dödsfallsfrekvenser angetts. Senast tillgängliga

årsstatistiken gäller år 1983. För perioden 1981-83 har

alltså i genomsnitt inom jordbruket inträffat 41,67

arbetsskador per 1 milj arbetstimmar, varav 0,033 dödsfall.

Från statens energiverk (Bengt Sundfeldt) har erhållits

uppgifter - hämtade från en utredning av K-Konsult - om

beräknade nedlagda arbetstimmar per 100 MWh vid

torvutvinning. De uppgick sammantaget till 19,4

tim/100 MWh. I dessa ingår projektering och

personalutbildning (0,5 tim) och beredning av fält (1,1

tim); båda utslagna på 15 år. Den resterande andelen,

d v s den egentliga produktionen (17,8 tim) omfattar även

underhåll och fördjupning av diken. I totalsiffran

(19,4 tim) ingår däremot ej underhåll och reparation av

maskinparken, d v s traktorer, motorredskap, andra

arbetsredskap, och transportfordon etc. Sådana arbeten kan

vara mycket tidskrävande och borde ha nedräknats. Men de

är svårbedömbara, eftersom le oftast utlämnats på

entreprenad.

Under antagande att jordbruksarbetet är någolunda

representativt för torvutvinning kan alltså för sistnämnda

slag av verksamhet antal arbetsskador per 1 TWh uppskattas

till;

, totalt (19,4xl04x41,67xl0"6)=8,08

, därav dödsfall (19,4xl04x0,033X10~6)=0,0O6.

Dessa värden är, i varje fall statistiskt sett

tillförlitligare än de förut beräknade och används därför

i det följande.



134

5.3 Transport

Frästorv eller stycketorv förutsätts här transporteras

från torvtäktens laststationslager på eller vid myren;

antingen med lastbil direkt till kraft/värmecentralens

mottagningsstation

eller först med lastbil till en avvattnings- och

kompakteringsanläggning och därifrån med järnväg till

kraft/värmecentralens mottagningsstation. Sistnämnda

alternativ exemplifieras med det s k Svegprojektet som

grund.

Enbart järnvägstransport är ett annat tänkbart alternativ,

men mindre troligt och aet behandlas inte här. Inte heller

pråmtransport, som i något enstaka fall kanske kan komma

ifråga.

Risk för brand/explosion eller för ohälsoeffekt av

to^v^amm torde knappast behöva befaras under själva

transporterna om lastbilar med eventuella släpvagnar och

järnvägsvagnar är täckta. Däremot kan sådana risker

uppträda vid laststationslager, mottagningsstation och vid

avvattnings- och kompakteringsanläggning, där sådan

förekommer. Åtgärder mot sådana risker har redan

behandlats i avsnitten 5.1 och 5.2. Dock kan tilläggas att

lastbilsförarna - utsätts för torvdamm vid lastning och

lossning, vilka arbetsmoment kan förekomma med rätt hög

frekvens. Även lastbilshytterna torde därför böra ha
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tilluftsfilter och övertrycksventilation av samma

beskaffenhet som sagts om fordonshytter i avsnitt 5.2. I

övrigt torde arbetsmiljön vara densamma som normalt

förekommer vid lastbils- och järnvägstransporter av

massgods.

Alternativet med enbart lastbilstransporter kan i

ytterlighetsfall röra sig om 10 mil eller mer. I sådana

fall och även vid kortare vägsträckor krävs stora

lastbilar med släpvagn, som lastar kanske 30 ton eller

mer. Arbetsskador vid lastbilstransport bedöms med ledning

av den officiella arbetsskadestatistiken (2) och där

upptagen näringsgren 7114 "Lastbilsåkerier"; samt

uppgifter från energiverket (förut nämnd

K-Konsultutredning) om nedlagda arbetstimmar per

energienhet vid sådana transporter. Vid beräkningen har i

övrigt tillämpats samma principer som i avsnitt 5.2.

Under åren 1981-83 var enligt (2) arbetsskadefrekvenserna

per 1 milj arbetstimmar för lastbilsåkerier:

1981

1982

1983

totalt 33,5 därav dödsfall 0,1

-"- 36,5 -"- -"- 0,1

-"- 37,8 -"- -"- 0,1

Summa

Mv

107,8

35,93

0,3

0,1

Enligt uppgifter från energiverket (sistnämnda

K-Konsultutredning) var beräknad nedlagd arbetstid vid

80 km torvtransport med lastbil 6.3 arbetstimmar per 100

MWh. - Om man antar för det alternativ, då torven enbart
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transporteras med lastbil, att transportsträckan i

genomsnitt är 80 km, kan antalet arbetsskador för detta

alternativ uppskattas till, per 1 TWh;

, totalt (6,3xl04x35,93xl0~6)=2,26

, därav dödsfall (6,3xl04x0,1x10 6)=0,006.

En annan möjlighet är att utnyttja en uppgift i

statistiska centralbyråns skrift "Varutransporter med

lastbil under 1983" (45). Där finns uppgifter om

genomsnittsprestationer per lastbil i yrkesmässig trafik

1981, 1982 och 1983, bl a räknat som transportarbete per

timme; beräknade på totala antalet timmar, d v s på timmar

med körningar både med och utan last. Värdena för 1981-83

är 338, 332 resp 333 tonkm/tim, vilket i genomsnitt blir

334,3 tonkm/tim. För att transportera 1 ton 80 km skulle

alltså erfordras (80:334,3)=0,240 tim. Enligt energiverket

(Barbro Malmer) fördelade sig torvproduktionen 1984 enligt

följande: frästorv (50 % fukthalt): 0,20 TWh och

styckatorv (35 % fukthalt):0,65 TWh; totalt 0,85 TWh. Aret

1984 är lämpligare som utgångspunkt än tidigare år,

eftersom det bättre återspeglar nuvarande och förväntade

framtida produktionsförhållanden. Frästorvsandelen kan

alltså antas vara (0,20:0,85)=0,2353 och

stycketorvsandelen 0,7647. Med ledning av uppgifterna i

avsnitt 5.1 om dessa torvtypers energiinnehåll beräknas

förväntat genomsnittsvärde för energiinehållet i

producerad torv per ton till

(0,2353x2,40+0,7647x3,50)xl0~6)=3,24xlO"6 TWh. För

80 km torvtransport kan alltså beräknas åtgå

(0,240:3,24xl0"6)=7,4xl04 timmar per TWh. Detta värde

är kanske något tillförlitligare än det förut använda
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(6,3x10 ), varför antalet arbetsskador för alternativet

enbart lastbilstransport i stället uppskattas till, per

1 TWh:

, totalt (7,4xl04x35,93xl0~6)=2,66

, därav dödsfall (7,4xl04x0,1x10 6)=0,007.

Statens vägverks arbetsmiljökontor (Roger Öst) har efter

min förfrågan lämnat ett värdefullt bidrag om inträffade

arbetsskador vid anläggandet av nya vägar. Beräkningarna

grundar sig på arbetsskador 1985, som inträffat undar

arbetet på de av vägverket själv nyanlagda vägarna (ca

272 000 m 2 ) . Detta medförde 24 olycksfall med 393

sjukdagar; alltså i genomsnitt 16-17 sjukdagar per

olvcksfall. Detta anläggningsarbete motsvarar sålunda,

räknat per km nybyggd väg följande antal arbetsskador resp

sjukdagar för en vägbredd av:

3,5 m: 0,31 resp 5,06 per vägkilometer

6,5 m: 0,57 resp 9,40 " -"-

Antag att en mosse med 1 TWh utvinnbart energiinnehåll är

belägen 1 km från allmän väg och att en 6,5 m bred

tillfartsväg anläggs till mossen. Dessa antaganden, som

med ungefär samma resultat skulle kunna varieras på en

mängd olika sätt, torde vara rimliga. Med detta

väganläggningstillskott (0,57/TWh) antas antalet

arbetsskador för alternativet enbart lastbilstransport bli

per 1 TWh;

, totalt (0,57+2,66)=3,23

, därav dödsfall, oförändrat 0,007.
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Alternativt lastbilstransport-torvbehandling-

-järnvägstransport exemplifieras med det s k Svegprojektet

som grund. Mottagna uppgifter om detta projekt härrör från

energiverket (Bengt Sundfeldt) och Härjedalens Mineral AB

(Sören Johansson), Sveg. Planering pågår för en

behandlingsanläggning i Sveg, som skall vara klar i maj

1988, maskiner beställda. Denna anläggning är enligt

Johansson beräknad för 600 000 ingående torv per år med

fukthalt 60 %, men troligen kommer fukthalten att vara

55 %. Ingående gods skall torkas i ett trycksatt system

(uppvärmt med primär- och sekundärånga) vid en temperatur

av ungefär 140°C. När torven passerat torkanläggningen

har dess fukthalt beräknats bli 10-12 %. Efter torkningen

kompakteras \.orven till briketter.

Torven till Sveganläggningen avses utvinnas ur ett mycket

stort antal mossar, som ligger utspridda inom en radie av

ca 3 mil fågelvägen från Sveg; i många fall innebär det

dubbelt så långa transportsträckor eller längre.

Projektering och beredning av en del av mossarna pågår,

liksom viss försöksbrytning. I början kommer man att ta ut

stycketorv, längre fram även frästorv. I båda fallen har

man projekterat med 60 % fukthalt; denna beror ju på

torktiden på mossen. Men vid försöksbrytning av stycketorv

har man kommit ned till ca 50 % fukthalt trots mycket kort

torktid.

Även små mossar ingår i projektet, i de fall de ligger

mycket nära stora. I sådana fall sker en första

etapptransport till den större mossen med traktor och

släpvagn. I övrigt avses all transport till Sveg ske med
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lastbilar med boggie och med treaxliga släpvagnar, som

lastar 32 ton. Johansson trodde, att torven när den hämtas

från mossarna kommer att ha en fukthalt av 55 %

Ett stickspår skall läggas till fabriken i Sveg.

Produktionen där skall bli 300 000 ton torvbriketter per

år med nämnda fukthalt, 10-12 % och med en skrymdensitet

(s k stjälpmått) av 700 kg/m . Torvbriketterna skall

transporteras per järnväg till Uppsala , ca 38 mil, sär ca

70 % beräknas förbrukas. Resten avses vidarebefordras till

andra kunder i Stockholmsområdet. Transporten till Uppsala

kommer att ske i taktäckta järnvägsvagnar med lastförmåga

27 ton; eventuellt boggievagnar avsedda för 50 tons last.

Oberoende av vilket alternativ som väljs kommer ett

tågsätt att transportera 1 000 ton torvbriketter per vända.

Arbetsskadorna vid detta transportalternativ,

lastbil/torvbehandling/järnväg uppskattas efter följande

grunder och antaganden. Lastbilstransporten bedöms med

hjälp av nyss utförda beräkningar, men under antagande att

den genomsnittliga transportsträckan är tre mil. Antalet

arbetsskador under detta transportsteg blir med samman

väganläggningstillskott som förut, räknat per 1 TWh:

, totalt (2,66(3:8)+0,57)=l,57

, därav dödsfall 0,007x(3:8)=0,003

Den arbetsskadebelastning, som härrör från anläggandet av

fabriken i Sveg och stickspåret dit, har jag inte

tillräckligt med uppgifter om för att bedöma. Egentligen

inte heller för själva driften av fabriken. För sistnämnda

dan dock en viss uppskattning göras. Där måste ju finnas
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personal för löpande skötsel, tillsyn, underhåll och

reparationer; och för administration inbegripet planering

och samordning av utvinning och transporter m m. Till

fabriken kan även en serviceverkstad för maskinparken på

mossarna m m tänkas vara anknuten; arbetsskador från sådan

verksamhet är tidigare ej inräknade. Utan

serviceverkstaden kan det röra sig om en personal av

kanske 10 personer; med denna, om minst det dubbla

antalet. Här räknas med det förstnämnda alternativet d v s

ungefär 10x1900=19000 arbetstimmar per år. Om man antar

att energiinnehållet hos torvens torrsubstans är 21 Mj/kg,

d v s 0,2778x21=5,83 kWh/kg=5,83 MWh/ton, och att

trovbriketternas fukthalt är 11 %, blir deras

energiinnehåll ungefär 5,83(0,89:l,00)=5,19 MWh/ton.

Årsproduktionens energiinnehåll blir då

5,19xlO~ x300 000=1,55 TWh. Antal nedlagda arbetstimmar

per TWh blir alltså (19 OOO:l,56)=12 180. Arbetet i

fabriken torde komma att likna det vid ett värmeverk.

Arbetsskadestatistiken är tyvärr intt uppdelad så långt.

Närmast tillgängliga näringsgren är 41 "El-, gas- och

värmeverk". Med hjälp av (2) beräknas genomsnittliga

arbetsskadefrekvenserna per 1 milj arbetstimmar för åren

1981-83 till följande:

, totalt (21,9+23,6+22,0):3=22,5

, därav dödsfall (0+0+0,1):3=0,033.

Därmed kan antalet arbetsskador från Svegfabriken

uppskattas till, per 1 TWh

-6,, totalt (19 000x22,5xlO~°)=0,43

-6,, därav dödsfall (19 000x0,033x10 )=0,001.
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Återstår bedömningen av arbetsskadorna från

järnvägstransporten. Detta sker med hjälp av de i avsnitt

2.3 angivna antalet arbetsskadorna vid järnvägstransport

av kol, som där beräknades till per tonkilometer, totalt

3,7x10-9
_g

varav 0,2x10 dödsfall.

Energiinnehållet hos stenkol är 7,56 MWh/ton och hos den

torv, som skall transporteras (fukthalt 11 % ) , som nyss

nämnts 5,19 MWh/ton.

Det viktmässiga energi transport förhållandet torv/kol blir

i detta fall alltså (7,56:5,19)=1,46. Skrymdensiteten för

stenkol är 900 kg/m och för denna torv 700 kg/m . Det

volymmässiga energitransportförhållandet torv/kol blir i

detta fall alltså (7,56x900):(5,19x700)=x,87. Nagonstädes

mellan dessa två tal kan arbetsskadebelastningen per tonkm

väntas bli uppförstorad. Här antas medelvärdet som

uppförstoringsfaktor, vilket gör (1,46+1,87):2=1,67. Vid

järnvägstransport av denna torvprodukt uppskattas sålunda

antalet arbetsskador per tonkm till:

totalt (1,67x3,7x10 9)=6,18xl0~9

därav dödsfall (1,67x0,2xl0~9)=0,33x10 9

Som förut nämnts är Svegfabrikens årsproduktion planerad

för 300 000 ton torvbriketter, vars energiinnehåll redan

beräknats vara 1,56 TWh. Transport av (300 000:1,56)

=192 300 ton briketter motsvarar alltså 1 TWh. För

transport av denna kvantitet per järnväg till Uppsala,

d v s 380 km kan alltså arbetsskadorna uppskattas, räknat

per 1 TWh till:

, totalt (192 300x380x6,18xlO~9)=0,45

, därav dödsfall (192 300x380x0,33xlO~9)=O,024
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För transportalternativet lastbil/torvbehandling/järnväq

kan alltså antalet arbetsskador tillhopa uppskattas per

1 TWh till:

, totalt (1,57+0,43+0. 45)=2, 45

, därav dödsfall (0,003+0,001+0,024)=0,028.

Eftersom sistnämnda transportalternativ torde ligga

närmast till hands, då det gäller att förse stora

kraftvärmecentraler med bränsle, antas detta gälla i det

följande.

5.4 Torvens risker och arbetsskador

Vid utvinning och transport av torvbränsle bör risken för

brand/explosion uppmärksammas vid lastningsstationer och

mottagningsstationer samt behandlingsanläggningar av

exempelvis det slag som planeras i Sveg. I övrigt behöver

man endast befara risk för brand. Men det kan bli fråga om

häftiga bränder.

Risken för ohälsa genom torvdamm måste uppmärksammas

särskilt vid utvinningen och vid lastning och lossning.

För planering av förebyggande åtgärder är kännedom om

växlingarna av spårelementinnehållet av torven in situ och

i torvdammet av vikt. Särskilt torde förekomster av

radioaktiva ämnen böra uppmärksammas, men även torven och

torvdammets kvartshalt. Eventuell förekomst av radon och

radondöttrar i andningsluften över torvmossar torde böra



143

undersökas. De vid torvutvinningen förekommande arbetena

och därmed förknippade riskerna torde i övrigt påminna

mycket om åkerbruk. Risker för arbetsskador under själva

transporterna med lastbil och järnväg av torvbränsle torde

likna dem vid motsvarande annan massgodstransport.

Arbetsskadorna för torv, uppdelade på utvinning och

transport och hämtade från avsnitten 5.2 och 5.3 har här

sammanfattats. Räknat per 1 TWh blir det:

Utvinning

Arbetsskador

Därav dödsfall

Transport

Arbetsskador

Därav dödsfall

Tillhopa

Arbetsskador

Därav dödsfall

8,08

0,006

2,45

0,028

10,53

0,034

Arbetsskadorna för transport gäller för ett alternativ

omfattande lastbilstransport, åtföljd av torvbehandling,

åtföljd av järnvägstransport. Även ett annat alternativ,

med enbart lastbilstransport beskrivs i avsnitt 5.3.

Eftersom angivna verksamheter förutsätts försiggå i

Sverige, drabbar samtliga arbetsskador arbetstagare i

Sverige.
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6. SKOGSBRANSLE

6.1 Allmänt

1 överensstämmelse med vad som sägs i energiverkets

publikation "Fasta bränslen" (46) förutsätts här, att

endast sådan skogsråvara som ej används inom

skogsindustrin utnyttjas som skogsbränsle. Även

energiskogsbränsle kan längre fram komina att utvinnas,

såvitt framgår av verkets publikation "Energiskog" (47).

Eftersom metoder för odling och utvinning av sådan skog

numera är rätt välkända och ett antal storförsök pågår,

kommer arbetsmiljön vid sådan verksamhet i viss mån också

att beröras.

De process led som behandlas här är utvinning av

skogsbränsle, till vilken även hänförs fIisberedning; samt

transport till kraft/värmecentral. För skogsbränsle är

utvinning och transport intimt förbundna med varandra.

Till utvinningen hänförs terrängtransporter till avlägg

vid bilväg. Där vidtar den egentliga transporten som

förutsätts ske med lastbil. Utvinningen kan vara knuten

till gallring av skog eller till den egentliga

skogsavverkningen. Flisberedning kan förekomma på

avverkningsplats; eller vid avlägg, dvs där
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terrängtransport övergår till vägtransport; eller vid

terminal, lämpligt belägen m a p transportsträckor för

råvaran resp. för produkter (flis massaved e d ) ; eller ev.

vid någon närbelägen skogsindustri. - Vid gallring torde

flisberedning närmast komma i fråga på något härför

särskilt anordnat avlägg för buntat gallringsvirke. I

övrigt bestäms platsen för flisberedningen främst av vilka

skogsavverkningsmetoder som används. - Av det sagda

framgår att bränsleflis kan härröra från flera trädslag

och alltså ha en växlande sammansättning. Sådan flis

består ofta av en blandning av tall, gran och lövskog.

I (46) åtskiljs följande tre avverkningsmetoder:

a) Helträdsmetod. - Hela trädet transporteras till avlägg

eller direkt till industri (ev. via terminal, jfr ovan).

b) Träddelsmetod. - Trädet kapas i skogen och

transporteras okvistat till avlägg eller industri

terminal).

;ev. via

c) Sortimentmetod. - Kvistning och kapning sker i skogen,

vilket medför separat insamling av energiråvaran.

Enligt (46) väntas sortimentmetoden förbli dominerande vid

skogsavverkningen under resten av 80-talet; 1983 var dess

andel 95 %. Träddelsmetoden uppges dock ha större bety-

delse vid gallringarna och väntas komma till användning i

20-25 % av fallen. - I de följande avsnitten tas hänsyn

till dessa omständigheter.
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Processleden för energiskogsbränsle blir av annan art. Av

uppgifter i (47) att döma, kan följande huvudmoment

skönjas: markberedning, plantering, skötsel, skörd,

lagring vid fält för lufttorkning, terrängtransport till

upplagsvälta, flisberedning samt slutligen transport med

lastbil till kraft/värmecentral. - Markberedningens

omfattning beror på vilken mark som tas i anspråk. För ej

nedlagd jordbruksmark sägs markberedningen bli begränsad

till vad som krävs vid vanlig jordbruksdrift. För nedlagd

åkermark anses däremot krävas omfattande insatser i form

av vegetationsröjning, stenröjning, dränering och

grundgödsling ev. även kalkning. En mycket stor del av den

mark som anses vara möjlig för energiskogsodling utgörs av

mossar. Det blir då fråga om nyodling med markberedning i

form av vegetationsröjning, omfattande dränering samt

omfattande kalkning och grundläggning. - Även skötseln

omfattar flera arbetskrävande moment; främst

ogräsbekämpning; vidare nedskärning, gödsling och

bevattning. - En del av de maskiner som erfordras för

energiskogsodling är av konventionell art. I vissa fall

krävs särskild utrustning, som delvis har utvecklats.

Utveckling av skördemaskiner pågår. - Med ledning av vad

ovan sagts kommer i ansnitten 6:2 och 6.3 endast en allmän

bedömning av risk för arbetsskador vid odling/utvinning

resp. transport av energiskogsbränsle att ske.

I de process led som behandlas här är risken för

brand/explosion av underordnad betydelse. Först när

träflisen omvandlas till pulver inträder en påtaglig risk

för bränder och/eller dammexplosioner. Denna omvandling

förutsätts ske i kraft/värmecentralen. Frågan om
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dammexplosion av träpulver tas därför inte upp

här. - Självuppvärmning av flis genom mikroorganismer

berörs i avsnitt 6.2.

Från energiverket (Barbro Malmer) har uppgift mottagits om

energiinnehåll för skogsbränsle vid 50 % fukthalt, dels

per kubikmeter fast mått (m f), dels per kubikmeter

stjälpt mått (m s); sistnämnda i form av flis, som

förutsätts ej vara packad. Uppgift har även erhållits om

skrymdensiteten (volymvikten) för flis vid 45 % fukthalt.

Med ledning av mottagna uppgifter har skrymdensiteten vid

50 % fukthalt beräknats. Uppgivna värden fö'r energiinne-

håll och beräknat värde för flisens skrymdensitet är föl-

jande.

Skogsbränsle, 50 % fukthalt:

fast mått
1*

m3f = 2,00xl0~6TWh

stjälpt mått1* 1 m3s = 0,80xl0~6TWh, 360 kg/m

1) flis, ej packad

6.2 Utvinning

Skogsavverkning sker f n till dominerande del enligt den i

6.1 nämnda s k sort i mentmetode n, dvs kvistning och kapning

sker i skogen. Vid denna metod sker momenten fällning,

kvistning och kapning på något av följande sätt.

a) Alla momenten utförs motormanuelIt, dvs med hjälp av

handburen motorkedjesåg (motorsåg).
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b) Fällning utförs motormanuellt, kvistning och kapning

maskinellt med hjälp av s k kvistare-kapare.

c) Fällning och kvistning utförs maskinellt med hjälp av

fällare-kvistare; kapning, motormanuellt.

d) Alla momenten utförs maskinellt med hjälp av s k

skördare (fällare-kvistare-kapare).

Att döma av senast tillgängliga arbetsskadestatistik -

som jag återkommer till senare - torde ännu 1984 det rent

motormanuella förfarandet a) ha dominerat. Men en snabb

förskjutning mot det rent maskinella förfarandet d) sägs

pågå. En sådan förskjutning kan väntas bidra till minskad

arbetsskadefrekvens. - Terrängtransporten till avlägg

torde huvudsakligen ske med skötare eller ev. lunnare vid

kortare sträckor. - De arbetsskador som inträffar under

verksamhet av ovannämnt slag, bör naturligtvis delvis

belasta den senare utvinningen av skogsbränsle ur

skogsresterna (grenar och toppar). För de två övriga i 6.1

nämnda metoderna - helträds- och delträdsmetoderna är

denna växelverkan än mer påtaglig. Likaså, när utvinning

av skogsbränsle är knuten till gallring.

Förläggning av £lisberedning till skogen, till avlägg,

eller till terminal (ev. industri) sätter naturligtvis sin

prägel på arbetsförfaranden och utrustning; och därmed

också på risken för arbetsskador såväl i enskilda moment

som totalt sett. - Exempel på förfaranden och utrustning

vid dessa tre alternativ - beskrivna i tre av

energiverkets projektrapporter (48,49,resp 50) - skall här

belysas i sammandrag.
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I (48) jämföres två system med mobil flisare för bruk i

skogen: det ena med enbart flisaren, som alltså även

transporterar flisen till avlägg där den tippas i

container; i det andra avbördar flisen sin produkt till en

särskild skötare, som transporterar flisen och tippar den

i containern. Denna vidarebefordras med lastbil utrustad

för lastväxling. Den mobila flisaren är utrustad med

tippbar lastkorg, flishugg och kran, som samlar ihop och

matar flishuggen med trädrester. Trots att systemet med

särskild skötare krävde en fordonsförare visade det sig

tillämpbart vid transportavstånd från 250 m.

- Kombinationssystemet flisare/skotare torde i två

avseenden medföra förbättring för den som sköter flisaren.

Han slipper besvärliga långväga transporter med sin tunga

maskin. Och framför allt får han en arbetskamrat, som

snabbt kan bistå vid olycksfall eller tillkalla hjälp.

- Exempelvis kan vältningen medföra svåra olycksfall,

sådan risk kan givetvis båda förarna kcmma att utsättas

för.

I (49) beskrivs en mobil kvistare-flisare och dess

användningsområden. Den anses lämpad för kvistning av

klent, buntat virke, som tas ut vid gallring. Den mobila

utrustningen förutsätts vara uppställd vid avlägg till

bilväg och där producera massaved och bränsleflis. Dessa

sortiment transporteras sedan med lastbil till resp.

förbrukare. - Utrustningen är uppbyggd på en låg s k

svanhalstrailer och består i huvudsak av en

kvistningsenhet, en kran för matning av denna samt en

flishugg. Kvistarens bearbetningsgrad kan steg löst

förväljas genom inställning av lämpliga varvtal på
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matarvalsar och kedjerotorer; in- och utmatningen är

reversibel. Lastbilshytten är höj- och sänkbar och ställs

under drift in i höjt läge för att sikten skall

förbättras. Från denna hytt styrs kvistaren och

flishuggen, sistnämnda genom fjärrmanövrering. Kranen, som

även den är utrustad med hytt, sköts av en särskild

kranförare. - En utrustning av detta slag kan kräva

åtskilligt, delvis riskfyllt arbete för underhåll och

reparationer.

I (50) presenteras ett komplett system för

träddelshantering från mottagning av råvaran till

framställning av kvistad rundved eller cellulosaflis samt

ett rensat och homogeniserat bränsle. Systemets viktigaste

enhet utgörs av en trumma för buntkvistning sammansatt av

tio, växelvis motroterande sektioner med invändiga

skavjärn, och med spalter mellan sektionerna för utsläpp

av bark och kvistar. En stationär anläggning (terminal)

finns i produktion, men fortsatt utveckling pågår. Om

trummans längd och vikt kan minskas något anses den lämpad

för semimobilt utförande. - M a p arbetsmiljön torde en

terminal av detta eller liknande slag ha vissa fördelar

jämfört med de två andra, nyss beskrivna systemen. Det

förstnämnda av dessa - mobil flisare i skogen, som själv

(med förarens hjälpi) transporterar flisen till container

vid avlägg - sägs emellertid vara nära nog allenarådande

vid storskalig drift. Ev finns en tendens att låta

flisningen ske vid avlägget och endast uppsamling och

terrängtransport i skogen. Om så sker vore det nog ett

steg i rätt riktning m a p säkrare arbetsförhållanden. Som

allmän regel torde nämligen gälla att en föränderlig

arbetsplats är mer riskfylld än en stadigvarande.
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Under senare år har två redogörelser om arbetsskador i

skogsarbete utarbetats inom arbetarskyddsstyrelsen, ISA

den ena för år 1981 till och med första halvåret 1983

(51), den andra för år 1984 (52). Båda innehåller i fråga

om antal inträffade olycksfall detaljerade uppdelningar

m a p arbetsmoment, händelser, yttre faktorer etc. Även

antal yrkessjukdomar finns med, ehuru med viss

tidsförskjutning; uppgifterna därom i (52) avser 1983.

Några skadefrekvenser har man dock inte kunnat få fram för

så detaljerad statistik. Från och med 1984 används en ny

klassifikation för kodning av arbetsmoment för

arbetsolyckor i skogsarbete. Av bl a denna anleding

omnämns i fortsättningen endast uppgifter hämtade ur (52).

År 1984 rapporterades totalt 3923 arbetsolyckor i

skogsarbete, varav 3149 ibland anställda. Huvuddelen av

arbets- olyckorna inträffade vid motormanuell

avverkning - dvs vid användning av motorkedjesågar

- oftast vid trädfällning. Det var även i samband med

trädfällning, som de flesta dödsolyckorna inträffade 10

och 14 år 1984. Fördelningen på olika huvudgrupper för

arbetsskadorna i skogsarbete var följande:

Motormanuell avverkning

Transport- och maskinarbete

Skogsvård och plantskolearbete

Arbetssjukdomar (1983)

Övrigt arbete

64 %

10 "

10 "

10 "

6 "
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Ser man enbart på anställda, dvs med självverksamma undan-

tagna finner man följande fördelning vid en något mer

detaljerad uppdelning på arbetsmoment:

Plantskolearbeten - %

Skogsvård 12 "

varav röjning 8 "

Motormanuell avverkning 72 "

varav trädfällning 32 "

kvistning och kapning 14 "

brossling (hopdragning av virke i terräng) 12 "

Maskinell avverkning 3 "

Terrängtransport 5 "

Vidaretransport 1 "

Diverse skogsarbeten 1 "

underhållsarbeten 2 "

"Skogsarbete på kontor" - "

Övrigt, oklart 3 "

Den maskinella, jämförd med den motormanuella avverkningen

lär numera dominera och redan 1984 övervägde förmodligen

detta förfarande. Enda rimliga förklaringen till att den

maskinella avverkningen endast upptog 3 % av

arbetsmomenten jämfört med 72 % för den motormanuella är,

att förstnämnda förfarande är avsevärt mindre riskfyllt.

Bl a av denna anledning kan man vänta sig en förbättrad

framtida arbetsmiljö för skogsarbetet.

Av skogsarbetarnas arbetssjukdomar 1983, totalt 383,

hänfördes 62 % till belastningsfaktorer, 22 % till buller

och 8 % till vibrationer. Resten, 8 % hänfördes till
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kemiska ämnen samt övrigt. Till någon av de två sistnämnda

grupperna måste skador förorsakade av mikroorganismer ha

hänförts, vilka alltså utgjorde en ringa del av hela

ökningen från yrkessjukdomar. Enligt (42) har emellertid

utförda undersökningar visat att bränsleflis utgör en god

grogrund för mögelsvamp. Efter en veckas lagring av

bränsleflis uppges mögelsporhalten vid försök visat sig

vara så hög, att risk för arbetare som hanterar flisen kan

uppstå. Det har även visats att höga halter av

aktinomyceter kan förekomma i flisen. I flera

undersökningar har risken för att drabbas av allergisk

alveolit i samband med hantering av möglig bränsleflis

belysts. Vid tillväxt av mikroorganismer i flisen uppstår

inte bara risk för personal som hanterar flisen, även dess

värmevärde försämras. Dessutom medför mikroorganismerna en

självuppvärmning vid lagring av flis. Risken för

självantändning i sådana fall torde dock vara rätt låg, i

vart fall i jämförelse med torv.

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna maskinanvisningar

(nr 29:1978) avser allmänna skyddsåtgärder och gäller för

stationära, transportabla och mobila maskiner,

maskinverktyg, fordon och redskap. Där uppställda

säkerhetskrav är av grundläggande betydelse för den högt

mekaniserade skogsavverkningen. Samma gäller de i avsnitt

5.2 omnämnda föreskrifterna om motorredskap och traktorer

(AFS 1985:6). Anvisningarna om förbränningsmotordrivna

kedjesågar (motorkedjesågar; nr 48:1977) är av särskild

betydelse i samband med motormanuell avverkning. Där

ställs krav om typgodkännande av motorkedjesåg, om dess

konstruktion och utförande m m samt om arbete med

motorkedjesåg m m.



154

Någon särskild arbetsskadestatistik gällande utvinning av

skogsbränsle har inte kunnat uppbringas Lrots

förfrågningar härom på många håll. Eftersom uppgifter om

arbetsskadefrekvenser saknas i (51 och 52), återstår som

enda möjlighet att utnyttja frekvensuppgifter per 1 miljon

arbetstimmar i den officiella arbetsskadestatistiken (2)

för någon näringsgren. Närmast till hands liggande

näringsgren är 122 "Skogsavverkning, flottning". Från

denna har dock ISA, arbetarskyddsstyrelsen efter förfrågan

kunnat frånskilja flottning och i stället lämna data för

arbetsskador i näringsgren 12201 "Skogsavverkning,

virkesmätning". Under åren 1981-83 var enligt mottagna

uppgifter arbetsskadefrekvenserna per 1 miljon

arbetstimmar inom sistnämnda näringsgren:

1981: totalt 50,3, därav dödsfall 0,102

1982: " 45,7 " " 0,109

1983: " 52,4 " " 0,043

Dödsfallsfrekvenserna har beräknats här med ledning av

mottagna uppgifter. - För perioden 1981-83 har alltså i

genomsnitt inom näringsgrenen "Skogsavverkning,

virkesmätning" inträffat 49,47 arbetsskador per 1 miljon

arbetstimmar, varav 0,085 dödsfall.

Utvinning av skogsbränsle med hjälp av en mobil flisare i

skogen och transport av flisen m h a densamma till

container vid avlägg, lär som redan sagts vara ett nära

nog allenarådande system. Detta arbete påminner om den

egentliga skogsavverkningen endast m a p

terrängtransporterna. Men en viss del av arbetsskadorna

från skogsavverkningen bör rimligen belasta

skogsbränsleutvinning, eftersom denna utvinning kräver

tillgång på råvara.
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Från statens energiverk (Sune Westermark) har mottagits

uppgift om produktiviteten vid utvinning av skogsbränsle

enligt nyss angivna system. Denna kan givetvis växla med

tillgången på skogsrester och terrängtransportsträckan i

de enskilda fallen, men 4 ton flis per mantimme anses vara

ett rimligt värde vid storskalig produktion. /Med enklare

utrustning, som exempelvis lantbrukare och

småentreprenörer använder, uppnås en lägre produktivitet,

omkring 1 ton/mantim. I avsnitt 6.1 anges energiinnehållet

för ej packad skogsbranslefIis med 50 % fukthalt till

0,80x10 TWh/ms och dess skrymdensitet till

0,360 ton/m , vilket motsvarar (0,80xl0~6:0,360) =

2,22x10 TWh/ton. Under antagande att "skogsavverkning,

virkesmätning" är någorlunda representativt för utvinning

av skogsbränsle kan alltså för sistnämnda slag av

verksamhet antal arbetsskador per 1 TWh uppskattas till:

totalt (49,47xl0"6):(4x2,22xl0 6) = 5,57

dödsfall (0,085xO~6):(4x2,22xlO~6) = 0,010

Arbetsmiljön vid utvinning av energi skogsbransle torde med

ledning av vad som sagts i 6.1 närmast motsvara den vid

jordbruk. Och detta gäller i högre grad än vad som sedan

sagts i 5.2 för torvutinning. Eftersom några

skadefrekvenser för åkerbruk inte stod att uppbringa,

beräknades i 5.2 i stället arbetsskadefrekvenserna per

1 miljon arbetstimmar inom jordbruket för perioden 1981-83

i genomsnitt till 41,67, varav 0,033 dödsfall. Dessa

frekvenser torde alltså ge en antydan om arbetsmiljön vid

utvinning av energiskogsbränsle. För detta bränsle kan

antal arbetsskador per 1 TWh inte beräknas, emedan uppgift
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saknas om tidsåtgången per producerad enhet, dvs den för

samtliga arbetsmoment sammanlagt nedlagda arbetstiden per

ton utvunnen flis.

6.3 Transport

Det skogsbränsle, som skall transporteras förutsätts

utgöras av flis i container vid avlägg och transporteras

därifrån med lastbil (utrustad för lastväxling) direkt

till kraft/värmecentralens mottagningsstation. Transport

enbart med järnväg av bränsleflis anser jag inte kan komma

i fråga, därför att avläggsplatserna är alltför spridda.

En transport med lastbil till lämpligt belägen

järnvägsstation och därifrån - efter

omlastning - vidarebefordran med järnväg till

kraft/värmecentral är givetvis möjlig. Något sådant

alternativ har dock inte medtagits, eftersom påtagligt

åskådningsexempel saknats i detta fall.

Arbetsmiljön vid lastning, transport och lossning av

container med bränsleflis torde i huvudsak vara densamma

som normalt förekommer vid motsvarande lastbilstransport

av annat massgods. Man bör dock kontrollera om materialet

är självupphettande genom mikroorganismer; och om det

dammar kan containerna behöva täckas.

Lastbilstransport av bränsleflis torde - liksom för torv -

i ytterlighetsfall kunna röra sig om 10 mil eller mer. I
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sådana fall och även vid kortare vägsträckor kan krävas

lastbilar med stora container, som lastar kanske 30 ton

eller mer. Arbetsskador vid lastbilstransport bedöms med

ledning av uppgifter i den officiella skadestatistiken (2)

om skadefrekvenser för där upptagen näringsgren 7114

"Lastbilsåkerier"; samt uppgifter i statistiska

centralbyråns skrift "Varutransporter med lastbil under

1983" (45) om genomsnittsprestationer per lastbil i

yrkesmässig trafik räknat som transportarbete per timme.

Samma utgångsvärden används, som redan beräknats i 5.3 för

torvtransport med lastbil. I 5.3 har medelvärdet av

arbetssktdefrekvenserna per 1 miljon arbetstimmar för åren

1981-83 beräknats till: totalt 35,93 och därav dödsfall

0,1. I 5.3 har vidare medelvärdet för åren 1981-83 av

genomsnittsprestationer per lastbil i yrkesmässig trafik -

räknat på totala antalet timmar, dvs på timmar med körning

både med och utan last - beräknats till 334,3 tonkm/tim.

I 5.3 antogs att den genomsnittliga transportsträckan med

lastbil för torv var 80 km (grundat på en

K-konsultutredning). För bränsleflis torde det vara

rimligt att anta samma värde som genomsnitt. För att

transportera 1 ten bränsleflis 80 km skulle alltså

erfordras (80:333,3) = 0,240 tim. Eftersom 1 ton flis i

6.2 beräknats ha ett energiinnehåll av 2,22x10" TWh, bör

för 80 km flistransport åtgå (0,240:2,22xlO~6) =

1,08x10 timmar per TWh. Antalet arbetsskador vid

lastbilstransport av bränsleflis kan alltså uppskattas

till, räknat per 1 TWh:

totalt (l,08xl05x35,93xl0~6) = 3,88

, därav dödsfall (l,08x!05x0,lxlO"6) = 0,011
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I 5.3 beräknades med ledning av uppgifter från statens

vägverk - för anläggningsarbete av väg till mosse - ett

väganläggningstillskott av 0,57 arbetsskador per TWh. Ett

motsvarande tillskott för bränsleflis vore oberättigat

eftersom denna endast är en biprodukt från

skogsavverkningen. Dessutom har i samband med utvinningen

förmodligen redan en viss övervärdering av arbetsskadorna

skett (se 6.2). I det följande används alltså utan tillägg

de ovän angivna värdena.

Vid transport av energiskogsbränsle torde ungefär samma

förutsättningar gälla som vid transport av vanligt

skogsbränsle. Ovan beräknade antal arbetsskador per TWh

för sistnämnda torde alltså även gälla för flis från

energiskog.

6.4 Skogsbränslets risker och arbetsskador

Skogsbränsle i form av flis är, jämfört med torv mindre

brandfar ligt. Men det torde ändå behöva hållas under

uppsikt m a p självupphettning genom mikroorganismer.

Eftersom sistnämnda visat sig kunna förekomma i

hälsofarlig mängd, kan åtgärder behöva vidtas mot

inandning av flisdamm där sådant uppstår. - Utvinning av

bränsleflis enligt nu dominerande system med mobil flisare

i skogen, som även transporterar flisen till container vid

avlägg, torde rymma rätt få riskabla arbetsmoment. Men i

olandig terräng kan transporten vara riskfylld. Man kan

inte heller helt bortse från den indirekta

skadebelastningen från den avverkning, vid
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vilken skogsresterna i form av grenar och toppar

producerades. Pågående snabba förändringar m a p

avverkningssystem och transporter torde medföra att även

utvinningen av skogsbränsle kan förändras. Men detta kan

leda till något gynnsammare arbetsmiljö i den mån

flisberedningen förskjuts mot mer stationära förhållanden,

d v s till avlägg eller ev. till terminal eller industri.

- Transporten av bränsleflis har av skäl som anges i 6.3

förutsatts ske med enbart lastbil. Arbetsmiljön under

sådan transport torde likna den vid annan

massgodstransport.

Arbetsskadorna för skogsbränsleflis, uppdelade på utvin-

ning och transport och hämtade från avsnitten 6.2 och 6.3

har här sammanfattats. Räknat per lTWh blir det:

Utvinning

Arbetsskador

Därav dödsfall

Transport

Arbetsskador

Därav dödsfall

Tillhopa

Arbetsskador

Därav dödsfall

5,57

0,010

3,88

0,011

9,45

0,021

Värdena för utvinning gäller f l i s från skog, ej från ener-

giskog. Troligen skulle en sådan utvinning - medföra ett

större antal arbetskador. Transporten av f l i s från energi-

skog skulle däremot förmodligen ge liknande resultat som

ovan.
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Eftersom angivna verksamheter förutsätts försiggå i

Sverige, drabbar samtliga arbetsskador arbetstagare i

Sverige.

I 5.3 beräknades med ledning av uppgifter från statens

vägverk - för anläggningsarbete av väg till mosse - ett

väqanlaggningstillskott av 0,57 arbetsskador per TWh. Ett

motsvarande tillskott för bränsleflis vore oberättigat

eftersom denna endast är en biprodukt från

skogsavverkningen. Dessutom har i samband med utvinningen

förmodligen redan en viss övervärdering av arbetsskadorna

skett (se 6.2). I det följande används alltså utan tillägg

de ovan angivna värderna.

Vid transport av energiskogsbränsle torde ungefär samma

förutsättningar gälla som vid transport av vanligt

skogsbränsle. Ovan beräknade antal arbetsskador per TWh

för sistnämnda torde alltså även gälla för flis från

energiskog.
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7. JÄMFÖRELSE AV ARBETSSKADORNA FÖR BRÄNSLENA

Redogörelsens syfte har varit att belysa risker i

arbetsmiljön och därav föranledda arbetsskador vid

utvinning, beredning och transport av kol, olja, naturgas,

torv och skogsbränsle för värmekraft-, kraftvärme- eller

värmeverk. Allmänna förutsättningar, underlag och

tillvägagångssätt har beskrivits i avsnitt 1. För varje

bränsle har i ett inledande avsnitt ("Allmänt") dess för

arbetsmiljön betydelsefulla egenskaper och särdrag

beskrivits. Aktuella processled för bränslet har sedan

beskrivits. Detta har varit nödvändigt som underlag för

den därpå följande beskrivningen av processledets

arbetsmiljö och uppskattningen av processledets

arbetsskador. Bränslets risker och arbetsskador har sedan

sammanfattats med hjälp av uppgifterna från dess skilda

process led.

Det r.nr visat sig svårt att kvantitativt uppskatta

arbetsskadorna från olika bränslen. En sådan uppskattning

har dock gjorts för de fem bränsleslagen kol, olja,

naturgas, torv och skogsbränsle med de resultat som

framgår av avsnitten 2.4, 3.6, 4.4, 5.4 och 6.4.

Resultaten har sammanfattats i tabell 7:1. Noggrannheten

för de uppskattade värdena kan röra sig om ungefär

+ 10-20 % under de förutsättningar som antagits gälla i de

enskilda fallen. Med hjälp av tabellen jämförs längre fram

i detta avsnitt den förväntade arbetsskadebelastningen
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från de olika bränslena. Först måste dock

förutsättningarna för en sådan jämförelse ytterligare

belysas mot bakgrund av gjorda antaganden m m.

Förutsättningarna för jämförelsen sammanhänger främst med

hur verksamheterna till art, tid och plats har kunnat

avgränsas, tillgänglig arbetsskadestatistik i de enskilda

fallen samt redovisningssättet.

Verksamheternas avgränsning - Verksamheterna som

statistiska objekt måste avgränsas med avseende på

"djupet", landet, metoden och tiden.

a) Verksamhetsdjupet. - För varje processled gäller att

dess driftskede föregås av ett anläggningsskede och detta

i sin tur av ett verkstadsskede etc vilka var för sig kan

ge upphov till risker och arbetsskador. Om dessa skeden

erinras här vad redan sagts i avsnitt 1. Med

arbetsskadebelastningen från verkstadsskedet avses sådan

som härrör från tillverkning av v.crustning, vilken används

under anläggningsskedet; eller under driftsskedet i

anläggningen; eller för transporter. Denna belastning har

här inte medtagits i något fall, trots att den kan ha

varit mycket betydande exempelvis under tillverkning av

fartyg och hamnkranar m m vid sjötransporter, räls, lok

och vagnar vid järnvägstransporter; och lastbilar vid

biltransporter etc. Det torde nämligen vara ogörligt att

inhämta uppgift i enskilda fallet om denna typ av

arbetsskador och sedan hänföra den till producerad enhet

under driftskedet (bruksskedet). Även

arbetsskadebelastningen under anläggningsskedet är

svårfångad. I ett fall torde denna dock till stor del vara

inräknad i utnyttjad statistik, nämligen den som gäller
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för utvinning av kol. Däremot inte den som gäller

havsbaserad utvinning av olja och naturgas, som siffrorna

i tabell 7:1 av förut angivna skäl grundar sig på. I vart

fall inte de borrplattformar och produktionsplattformar

m m, som används vid sådan utvinning, trots att de är

jämförbara med kolutvinningens fasta anläggningar. Dessa

omständigheter skulle medföra en nackdel för kolet jämfört

med olja och naturgas, om man bara tog hänsyn till värdena

i tabell 7:1. Endast i två fall har statistiskt beaktats

arbetsskadebelastning från anläggningsskerle, nämligen för

bergsumsbygge vid jämförelöse med ev vägbygge för

transport av raffinaderi för oljelagting, samt för

vägbygge till torvmosse (se avsnitten 3.4 och 5.3). Endast

sistnämnda bidrag visade sig vara av nämnvärd betydelse

och då endast vid skogsbränsle. Varför i sistnämna fall

någon arbetsskadebelastning ej medtagits framgår av 6.3.

- För bränslenas driftsskede har givetvis hänsyn sökt

tagas till allj arbetsmoment inom berörda processled;

jämför vad nedan sägs om underlaget för

arbetsskadestatistiken.

b) Verksamhetslandet. - Valet påverkar

arbetsskadebelastningen från transporten av bränslet och

rör endast kol, olja och naturgas; se dessutom c) nedan.

- För dessa bränslen har sådana länder valts som förmodats

vara gynnsamma som importland; se berörda avsnitt, 2.1,

3.1 samt 4.1 och 4.3. - Utvinning av torv och skogsbränsle

har givetvis förutsatts ske i Sverige.

c) Verksamhetsmetoden. - Valet rör i huvudsak metoder för

utvinning av kol, olja och naturgas. Kol kan utvinnas från

dagbrott eller från gruva under jord. Sistnämnda
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alternativ har valts med hänsyn till närmast förmodade

importländer. Utvinning av olja och naturgas kan vara

landbaserad eller havsbaserad. Med hänsyn till förmodade

importländer har havsbaserad utvinning förutsatts. - Dessa

omständigheter påverkar arbetsskadebelastningen i ogynnsam

riktning för alla tre bränslena, kanske mest för kol.

d) Verksamhetstiden. - Vid fördelning av

arbetsskadebelastningen från anläggningsskedet till

driftsskedet måste vissa antaganden göras för

anläggningens livslängd. Jämför a) ovan och se avsnitten

för berörda processled.

Underlaget för arbetsskadestatistiken. - Statistikens

allmänna begränsningar har belysts i avsnitt 1.1. Här

erinras endast om några omständigheter av särskild vikt.

- Det har inte visat sig möjligt att ange arbetsskadorna

för bränslena i sin helhet på annat sätt än i form av

totala antalet arbetsskador och antalet dödsfall av dessa.

För vissa enskilda högbelastade processled har dock

arbetsskadornas svårighetsgrad kunnat anges närmare på

olika sätt, t.ex. i form av antal invaliditetsfall eller

genomsnittliga antalet förlorade arbetsdagar per skada

m m. sådana omständigheter har delvis kunnat utnyttjas vid

den slutliga bedömningen. - Det har varit svårt att

överföra de normalt tillgängliga frekvenserna i form av

skador per nedlagd arbetstid till skador per producerad

eller transporterad mängd bränsle, där detta varit

nödvändigt. Detta gäller särskilt de från transporter av

kol, olja och naturgas härrörande arbetsskadorna. Se

berörda avsnitt. - Arbetsskador härrörande från

entreprnadversamhet kan utgöra en stor andel men ingår

inte alltid i mottagen statistik. I sådana fall har

antingen uppgifterna sökt kompletteras eller helt nya

vägar beträtts.
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Redovi sningssattet. - Arbetsskadorna har hänförts till

bränslenas energiinnehåll uttryckt i TWh. Som framgått av

tidigare beskrivningar kan de enskilda bränsleslagens

sammansättning m m variera betydligt, och därmed även

deras energiinnehåll. Använda värden på här berörda

bränslens energiinnehåll har antagits efter samråd med

statens energiverk. De återfinns bl a i slutet av avsnitt

1.

Med hjälp av tabell 7:1 och mot ovan angivna bakgrund kan

arbetsskadebelastningen från de olika bränslena jämföras.

I tveksamma fall kan det då vara lämpligt att söka vikta

dödsfallen i förhållande till övriga skador. Före

omläggningen av den officiella arbetsskadestatistiken, dvs

före 1979, antogs sedan länge - vid beräkning av det s k

svårhetstalet - att ett dödsfall motsvarar 7500 förlorade

arbetsdagar. Om man dessutom antar att övriga skador i

genomsnitt medför 25 förlorade arbetsdagar - vilket (2)

tyder på - kan 7500:25 = 300 användas som ungefärligt

omräkningstal. Med en blick på tabell 7:1 och med hänsyn

till även vad tidigare sagts kommer jag till den

uppfattnirgen att naturgasen ligger gynnsammast till, men

den följs tätt av oljan. Dessa två bränslen ligger tydligt

åtskilda från nästa par, skogsbränsle och torv, av vilka

förstnämnda torde ligga något gynnsammare till. Kol ligger

tydligt ogynnsammast till av alla fem bränslena, och detta

gäller utan tvekan även om man tar hänsyn till alla

tidigare berörda omständigheter. Om kol skulle hämtas från

dagbrott, skulle arbetsskadorna vid utvinning visserligen

minska väsentligt, men i stället skulle arbetsskadorna

genom de avsevärt längre transporterna öka. Kolet skulle
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därför även vid ett sådant alternativ ligga ogynnsammast

till. De fem bränslena kan sålunda m a p

arbetsskadebelastningen placeras i följande rangordning,

om den lägst belastade placeras först:

NATURGAS - OLJA - SKOGSBRÄNSLE - TORV - KOL.

Hänsyn har här inte tagits till var arbetsskadorna

inträffar, i utlandet eller i Sverige. För de bränslen,

där någon andel av skadorna hänförs till utlandet, dvs

kol, olja och naturgas har denna andel uppskattats till ca

99. 66 resp. 96 %.

Tabell 7:1 Arbetsskador för vissa bränslen under deras

utvinning, beredning och transport till

kraft/värmecentral, räknat per lTWh.

P = process led

A = antal arbetsskador

Övre siffra = Totala antalet arbetsskador

Undre siffra = Antal dödsfall av dessa
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p

Ut-

vin-

ning

1)

Tran-

sport

Kol

A

34,3

0,09

0,53

0,01

Olja

P

Ut-

vin-

ning

2)

Tran-

sport

av

A

0,92

0,007

0,049

0,0003

Naturgas

P

Ut-

vin-

ning

2)

Tran-

sport

A

0,92

0,007

0,21

0,001

Torv

P

Ut-

vin-

ning

Tran-

sport

3)

A

8,08

0,006

2,45

0,028

Skogsbränsle

P

Ut-

vin-

ning

4)

Tran-

sport

A

5,57

0,010

3,88

0,011

råolja

Raffi- 0,44

nering 0,005

Trans- 0,053

port 0,0003

av

eldn.-

olja

Summa 34,8

0,10

Summa 1,46 Summa 1,13

0,013 0,008

Summa 10,53 Summa 9,45

0,034 0,021

1) Mycket anläggningsarbete ingår, även beredning i form av

siktning, grovkrossning, sovring (anrikning).

2) Inbegriper avskiljning av vatten och fasta föroreningar

samt åtskiljande av naturgas från olja.

3) Torkning och kompaktering ingår.

4) Flisning ingår.
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Föreskrifter m m om arbetsmiljö vid utvinning, beredning

och transport i Sverige av vissa bränslen för stora

kraft- och värmecentraler.

Arbetsmiljöns utformning regleras främst av Svensk

Byggnorm och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och

anvisningar. Styrelsen utger även olika serier om aktuell

arbetsmiljöforskning, undersökningsrapporter,

utbildningsrapporter och annan information. Se styrelsens

trycksakskatalog, som även innehåller förteckning över

normer utgivna av IVA:s Kran- och hisskommission,

tryckkärlskommission och svetskommission.

Nedan anges några föreskrifter (AFS), som särskilt rör

rubr verksamheter. Utgåvor före 1979 utgörs dock av

anvisningar.

50:1972 Traktormonterade skogskranar

82:1972 Radonanvisningar

91:1972 Trädfällningsanvisningar

90:1973 Grävmaskinanvisningar (ändr 1984:13)

19:1:1973 Oljetankfartyg

19:2:1975 Gastankfartyg

19:5:1975 Gasskärning m m

19:6:1975 Inert gas

107:1976 Motorbranschen (ändr 1982:14)

110:1976 Buller i »roetslivet

48:1977 Förbränningsmotordrivna kedjesågar

29; 1.978 Allmänna maskinanvisningar (ändr 1980:6)

128:1978 Transportörer

1979:2 Rörledningsnormer
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1980:2 Traktorgrävmaskiner (ändr 1980:7)

1980:11 Åtgärder mot luftföroreningar

1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

1980:18 Elutrustning t i l l kranar

1980:19 Överlastdon på kranar

1981:5 Dammexplosioner

1981:14 Skydd mot skada genom fall

1981:15 Skydd mot skada genom ras

1982:2 Personlig skyddsutrustning. V. Användning av

andningsskydd

1982:3 Ensamarbete

1982:13 Personlig skyddsutrustning. Allmänna föreskrifter

1983:14 Kvarts

1984:5 Hygieniska gränsvärden

1984:18 Tryckkärl

1985:6 Motorredskap och traktorer

1986:2 Asbest

1986:3 Byggnads- och anläggningsarbete

1) Om utförande och beskaffenhet m m av olika slag av

personlig skyddsutrustning finns även anvisningar,

t ex om hörselskydd och andningsskydd, utfärdade 1972

(45:2 resp 45:4).
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