
BILAGA 4: Schema för urvalsanalysen 
 
Informationsflöde enligt röda pilar 
Blå siffror refererar till avsnitt i rapporten 

Informationsinsamling 
 
Anläggningsinformation 
 

Anläggningsplats 
- Geografisk placering 
- Närliggande industrier 
- Transportvägar 
 

Byggnader 
- Grundläggande beskrivningar 
- Information relevant för 
  möjliga växelverkningar 
  med YH 

Information om YH 
 

Typer av anläggningspåverkan 
- Struktur 
- Ventilation 
- Värmesänka 
- Elförsörjning 
- Översvämning 
- Brand 
- Elekrisk påverkan 
- Övrigt 

Bestämning av urvalskriterier 
 
 
 
 
 
 
Enkla YH 
 

Kriterier 

Identifiering av potentiellt 
relevanta yttre händelser (YH) 
 
 

Tidigare erfarenheter 
 

Val av gruppering för 
att underlätta kontroll 
av fullständighet: 
luftbaserade (A), 
markbaserade (G), 
vattenbaserade (W) 

A01-A26 
 

G01-G14 
 

W01-W14 
C1-C6 

M1-M3 
 

C1-C6 

Enkla yttre händelser 
 
Databas – 
Microsoft Access Referenser 

Yttre händelser 
 

Händelsebeskrivning 
 

Info relevant för händelsen: geografisk, 
anläggningsspecifik, design etc 
 

Urvalsanalys 

Byggnadsdata 

OKG-referenser 
 

Från tidigare analyser (generiska) 

SKB-referenser 
 

Levererat maj-nov 2013 

Kombinerade YH 
 

Utsållning av 
enkla YH som 
kan kombineras 
 

Kriterier 

Kombinerade 
yttre händelser 
 

Utsållning av enkla 
yttre händelser 
 

Kombinering av enkla 
yttre händelser samt 
urvalsanalys 
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