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Förvaring

chesse.org/sv/forvaring-av-kemikalier/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/forvaring-av-kemikalier/


Förvaring

Om en kemikalie har flera 
faropiktogram, bör den 
förvaras i den högsta 
prioritetskategorin. 

Oxidationsmedel har 
högsta prioritet följt av 
brandfarliga ämnen. 

Prioritetsordning

Förvaring av kemikalier –
Chemical Safety in Science 
Education (chesse.org)

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/forvaring-av-kemikalier/


Olämplig samförvaring

Foto: Suzanne Bruks



I praktiken är det inte lätt att få 

till det - man får göra sitt bästa.

Förvaring av kemikalier – Chemical Safety in Science Education (chesse.org)

• syror – baser   t.ex. NH3 och HCl

• brännbart – oxiderande 

t.ex. Mg (pulver) och KMnO4 eller 

KIO4

• brandfarliga vätskor - brandfarlig gas

t.ex. etanol och vätgas

Olämplig samförvaring

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/forvaring-av-kemikalier/


Förvaring av brandfarliga varor och gaser

Brandfarliga gaser, gasol och vätgas: i EI 30-skåp

(Pragmatisk brandingenjör tycker att vätgas kan samförvaras med 

gasol med skiljevägg eller avstånd.)

Säker och trygg skola (Storstockholms brandförsvar)

Säker förvaring av brandfarlig vara, artikel i KRC:s IB 1 2021

Andra gaser

Icke brännbara gaser: syrgas, kvävgas, koldioxid, komprimerad luft.

OBS: Kvävande gaser som CO2 – kräver god ventilation

https://www.storstockholm.brand.se/kunskapsartiklar/saker-och-trygg-skola/
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.540122.1612874957!/menu/standard/file/IB%201%202021_%20Sa%CC%88ker%20fo%CC%88rvaring%20av%20brandfarlig%20vara.pdf


Minimikrav för märkning på kemikalieflaskor

Egna lösningar ska märkas med

• namn

• faropiktogram 

• piktogramtext

• Särskild info, t.ex. om CMR

(Datum och namn på den som gjort lösning 

kan vara praktiskt)

Målet är att användaren ska ha rätt information. 

(AFS 2011:19)

Etikettgenerator på Chesse.org

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-2011-19-foreskrifter/
https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/


Avfall

https://chesse.org/sv/m
arkning-forvaring-och-
avfallshantering/avfallsh
antering/

https://chesse.org/sv/markning-forvaring-och-avfallshantering/avfallshantering/


Avfallskärl

typ av riskavfall Förvaring

1 Miljöfarliga oorganiska salter* plastdunk utan lock

2 Organiska ämnen utan halogener Plastdunk** med lock i ventilerat utrymme

3 Halogenerade organiska ämnen Plastdunk* med lock i ventilerat utrymme

4 Metallpulver (bitar återanvänds) Plåtbehållare med lock

5a Vanligt sodaglas (flaskor, enkla 
provrör)

Glaskrossbehållare

5b Värmetåligt borsilikatglas (t.ex
Durex)

Glasskrossbehållare (deponi)

6 (Mineralsyror och baser) Spädes eller neutraliseras innan de hälls ut

7 (Biologiskt riskavfall)

** Det ska vara 
lösningsmedelsbeständiga kärl. 
Avfallsdunkar brukar vara 
gjorda av polypropen (PP) och 
polyeten (PE). 

*Metalljoner från näringsämnen kan hällas ut i slasken.



Avfallskärl - övrigt

• Fasta metaller bör återanvändas (t.ex. kopparbitar) 
eller omvandlas till joner (destruktion) genom 
reaktion (t.ex. magnesium i syra som ger 
magnesiumklorid och vätgas).

• Små mängder flytande fetter och oljor kan läggas i 
en förseglad behållare (t.ex. en mjölkkartong) och 
slängas med det vanliga avfallet. Större mängder 
bör samlas in och levereras som särskilt avfall.



Sprängämnesprekursorer

…ämnen som kan användas som utgångsämnen vid 

sprängämnestillverkning.

• Ny EU-förordning 2019/1148. Tillämpas från 1 februari 2021

• Slutanvändarförsäkring

• Krav på att rapportera:  stölder, försvinnanden samt 

”misstänkta transaktioner” inom 24 timmar.

T.ex. att någon som försöker få tillgång till prekursorer 

(som inte borde ha det) prekursor@polisen.se eller 114 14

Bilaga I

Väteperoxid

Nitrometan

Salpetersyra

Kaliumklorat 

Natriumklorat

Kaliumperklorat

Natriumperklorat

Svavelsyra

Ammoniumnitrat

Bilaga II

Aceton

Hexamin

Kaliumnitrat

Natriumnitrat

Kalciumnitrat

Kalciumammoniumnitrat

Magnesiumnitrat

Aluminiumpulver

Magnesiumpulver

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148
mailto:prekursor@polisen.se


Explosiva ämnen

Fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom 

kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant 

tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. 

• Tillverkning av explosiva varor är tillståndspliktig enligt MSBFS 

2019:1.

• Tillstånd ska sökas hos MSB. 

• Undantag: Tillverkning av upp till 300 g tomtebloss vid 

lärarledd undervisning.

Länk till artikel i KRC:s IB nr 1 2020.

Exempel: Fullständig förbränning 

av kaliumperjodat

Foto: KRC

https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/brandfarliga-och-explosiva-varor/msbfs-20191/
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.540127.1612875121!/menu/standard/file/IB%201%202021_Explosiva%20a%CC%88mnen%20inte%20bara%20dynamit.pdf
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Personlig skyddsutrustning

Bild hämtad från franska 
hemsidan Chimactiv

Exempel på påbudsskylt 
som information. 

Ögat med salpetersyra
Ögat med lins

Kemi Resurscentrum

http://chimactiv.agroparistech.fr/en/securite/protection/protections-individuelles
https://youtu.be/bipISb7-QrE
https://youtu.be/1uoVMo7b6Go


Arbetsplatsens utformning

• Nöddusch, ögondusch

• Första hjälpen

• Brandsläckare

• Brandfiltar

• Nödutgång

Arbetsplatsens utformning  AFS 2020:1

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20201-foreskrifter/


Dragskåp

Artikel om dragskåp med filter IB1-2022

https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev/kemilärarnas-informationsbrev-nr-1-2022-1.588947


Rutiner

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/rutiner-for-kemisakerhetsarbete/

Utarbetade skriftliga rutiner behövs 
för återkommande arbetsuppgifter. 

• Kontroll av skyddsutrustning

• Riskbedömning

• Tillbud/olycksfall

• Avfallshantering

• Inköp

• Städning

• Brännarkörkort, tvätta händerna

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/rutiner-for-kemisakerhetsarbete/


• Finns den utrustning som behövs?

• Vad behöver kontrolleras? 

• Hur ofta? Av vem?

• Skyddsronder - skyddsombud

Checklistor

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/rutiner-for-kemisakerhetsarbete/

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/rutiner-for-kemisakerhetsarbete/


Information kring skolans kemiundervisning

● till elever och vårdnadshavare om 
arbetsregler på labb och rutiner 
kring olycksfall 

● till nyanställda och vikarier som 
ska använda kemi-/NV-labbet

● till vaktmästeri och lokalvårdare

● beredskapsplan vid utrymning av 
lokaler

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/utbildning-i-kemisakerhet/

https://chesse.org/sv/ansvar-rutiner-och-utbildning/utbildning-i-kemisakerhet/


Checklistor och verktyg – Chemical Safety in Science Education (chesse.org)

https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/
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Uppgift att genomföra i par/grupp eller enskilt

Väj ett av följande dokument och anpassa till den egna skolan

• Rutin för riskbedömning (/Rutiner för riskbedömning)

• Rutiner för NV-lärares fortbildning om kemisäkerhet (/Rutiner för utbildning och fortbildning)

Alla dokument finns i https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/

https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/
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Hur gick gruppuppgiften?

Väj ett av följande dokument och anpassa till den egna skolan

• Rutin för riskbedömning (/Rutiner för riskbedömning)

• Rutiner för NV-lärares fortbildning om kemisäkerhet (/Rutiner för utbildning och fortbildning)

Alla dokument finns i https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/

https://chesse.org/sv/checklistor-och-verktyg/


SÄKERHET I BIOLOGIUNDERVISNINGEN
• Kemikalier i biologin: KRC riktlinjer och råd (samarbete)
• Bioresurs arbetar med tre områden:

• 1. Laborationer med mikroorganismer samt 
genetiskt modifierade mikroorganismer
(smittrisker, sterilteknik, avfallshantering)

• 2. Djur i undervisningen
(dissektionsmaterial, djurförsök)

• 3. Blodlaborationer i undervisningen
(smittrisker, råd och regler) Nationellt resurscentrum 

för biologiundervisning
WWW.BIORESURS.UU.SE



chesse.org

Konferens i 
Helsingfors

7-9 juni 
2023



Elearning | Kemi (dinkemi.se)

https://dinkemi.se/elearning


Kommande evenemang

29www.krc.su.se

Vilken fortbildning behöver 
verksamma lärare?

Webbinarium om remiss av 
ämnesplan i kemi – 16 februari

Informationsbrev

https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/plastexperimentet/
http://www.krc.su.se/
https://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/vilken-fortbildning-beh%C3%B6ver-verksamma-l%C3%A4rare-undrar-karolina-broman-1.643327
https://www.krc.su.se/om-oss/evenemang/webbinarium-om-remiss-av-%C3%A4mnesplan-i-kemi-1.639983
https://www.krc.su.se/om-oss/informationsbrev

