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Brandskyddslaget (BSL) har fått i uppdrag av OKQ8 att utreda riskerna förknippade med uppförandet 
av en station för tankning av vätgas till fordon inom fastighet Gullbergsvass 703:44 i Göteborg. 

 
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med etablering av ny tankstation för vätgas 
genom att utvärdera vilka risker som människor i anslutning till det aktuella området kan komma att 
utsättas för, samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet 
uppnås. 

 
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa 
för människor som vistas inom det studerade området i anslutning till tankstationen. I analysen har 
hänsyn inte tagits till långsiktiga skadliga effekter i form av hälsofarliga ämnen, buller eller 
miljöfarliga utsläpp. För hanteringen av vätgas på tankstationen beaktas därmed endast påverkan på 
omgivningen i form av direkta konsekvenser som t.ex. brand och explosion. 

Aktuell detaljplan gäller förutom för befintlig tankstation även ett större område med 
vägsträckningen i området. Analysen omfattar dock endast risker kopplat till det tilltänkta 
planområdet för tankstationen (se Figur 1). 

 
Underlag till riskanalysen har utgjorts av följande: 

• PM – Utlåtande Vätgasstation, Falutorget Göteborg, PS Group 2019-10-15 

• Underlag från potentiell leverantör av vätgasanläggningen 

• Information från leverantör av vätgasbehållare AGA/Linde 

Underlag har även utgjorts av information tillhandahållen av verksamheten via mejl, telefon och 
möten med Jens Andersson OKQ8.  

 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar som 
gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Signatur i kolumnen för internkontroll på sidan 
2 bekräftar kontrollen. 

 

 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) skall 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av 
olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till detaljplaner ska vid behov en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på bland annat hälsa. Utförande av 
miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

 
Det finns i Sverige endast ett fåtal stationer för tankning av vätgas till privata fordon och det finns 
inte något specifikt regelverk att förhålla sig till på det sätt som det för bensinstationer gör i MSB:s 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Bensinstationshandbok eller för metangasstationer 
genom Energigas Sveriges vägledning TSA 2015 (Energigas Sverige). 
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Enligt tidigare PM för uppförande av vätgasanläggningen var rekommendationen att TSA 2015 
tillsammans med gasföreskrifterna från MSB skulle utgöra grund för de initiala bedömningarna av 
avstånd till andra skyddsobjekt i närområdet. Till detta PM gjordes även en litteraturgenomgång där 
generella skyddsavstånd för vätgastankstation i olika länder presenterades. De svenska måtten var 
direkt plockade ur TSA 2015, men var trots detta strängast i majoriteten av fallen, med andra ord 
krävde dessa längre skyddsavstånd än vad övriga länder gör för sina vätgastankstationer. Det finns 
därför en osäkerhet i hur man ska värdera den låga sannolikheten för att något inträffar i förhållande 
till de potentiellt stora konsekvenserna som kan inträffa. 

TSA 2015 har accepterats av MSB (tidigare Räddningsverket) för tidigare projekt innefattandes 
vätgastankning. Där en tankstation med vätgas i stora drag kan liknas med en tankstation med biogas 
med den främsta skillnaden att trycket på gasen för vätgasstation är högre och klassningen av 
explosiva område skiljer sig. Den generella bedömningen är därför att själva tankstationen för vätgas 
kan likställas med, och innebär liknande risker, som en tankstation för metangas. Däremot är 
produktions- och/eller lagringsanläggningen för gasen annorlunda, varför denna bör analyseras mer 
kritiskt. Materialvalen kan även skilja sig för en vätgasanläggning, bland annat måste hänsyn tas för 
väteförsprödning av stålkomponenter. 

Utgångspunkten i riskanalysen är dock att rekommendationer från TSA 2015 och gällande förskrifter 
för hantering brandfarlig gas från MSB ska uppfyllas som minimum. Det förutsätts därför att 
anläggningen i stort utförs enligt TSA 2015. 

 

Energigas Sverige har tidigare indikerat att man ska ta fram riktlinjer för tankstationer för vätgas likt 
vad som finns för metangas (TSA 2015). Det finns i dagsläget inga riktlinjer utgivna, men efter 
korrespondens med Energigas Sverige framkom att man arbetar med att ta fram sådana riktlinjer 
som beräknas vara klara under senare delen av 2021. En del av projektgruppen ska titta på 
skyddsavstånd genom att bland annat jämföra med befintliga anläggningar i Sverige och världen och 
studera de rekommenderade säkerhetsavstånd som finns att utgå ifrån. Anledningen till att man 
arbetar med riktlinjerna angavs som att man tillsammans med MSB ser ett problem med hur 
tankstationer för vätgas dimensioneras i nuläget och att det inte finns några tydliga regler eller 
riktlinjer. Där TSA 2015 ibland används utan hänsyn till eventuella skillnader i risker och utformning. 
Energigas Sverige indikerade även att skyddsavstånd möjligen bör vara längre för vätgas och att TSA 
2015 därmed inte kan följas blint då anläggningarna ser olika ut. En liknande metodik bör dock kunna 
användas så länge man beskriver tankegången och på vilket sätt man använder riktlinjerna i TSA 2015 
för vätgasanläggningar. 

Då riktlinjerna inte finns tillgängliga i dagsläget kan därför tillvägagångssättet med 
rekommendationer från TSA 2015 användas tillsammans med resonemang kring potentiella 
konsekvenser och osäkerheter. När riktlinjer sedan finns framtagna för vätgastankstationer ska dessa 
efterlevas med hänsyn till utformning och säkerhetsavstånd. 

 
Förutom ovanstående lagar och riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och föreskrifter 
avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i första hand 
hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta. Exempelvis så ger 
MSB ut föreskrifter för hantering av olika brandfarliga och explosiva ämnen som är aktuella för 
tankstationen: 

• MSBFS 2020:1, föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler 

• MSBFS 2018:3, föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för 
brandfarliga vätskor 

• MSBFS 2013:3, föreskrifter om tillstånd till hantering brandfarliga gaser och vätskor  
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• SRVFS 2004:7, föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och 
vätskor 

• SÄIFS 2000:2, föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor 

Vidare hanterar Lag (2003:778) om skydd mot olyckor olika verksamheters ansvar för att upprätthålla 
ett tillfredsställande skydd mot olyckor. En konsekvens av denna lag som kan vara av särskilt intresse 
i planärenden är om det i anslutning till planområdet finns anläggningar vilka klassas som ”farliga 
verksamheter” enligt kap 2:4 i denna lag. Sådana verksamheter är ålagda att vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor och de är även skyldiga att analysera risker och 
påverkan på närområdet.  
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Det aktuella området ligger utmed väg E45 på Falutorget i området Gullbergsvass i centrala 
Göteborg. Planområdet omfattar delar av fastighet Gullbergsvass 703:44, enligt rödmarkering i Figur 
1 nedan. Fastigheten omfattar, förutom befintlig tankstation och anslutande parkering, även 
vägsträckan på Falutorget. Då avgränsningar från Stadsbyggnadskontoret i nuläget inte har 
genomförts är det inte klarlagt om planområdet kommer att bildas som en egen fastighet, eller om 
det även i framtiden kommer vara en del av Gullbergsvass 703:44. Slutmålet för exploatering av 
området är en form av blandstad och tidshorisonten för drivmedelsverksamhet sträcker sig i 
dagsläget 15 år fram i tiden. Denna tid bedöms dock kunna förlängas beroende hur stadsutvecklingen 
framskrider. 

 

Figur 1. Falutorget enligt planerad ombyggnad från Trafikverket, aktuellt planområde för tankstation markerat med röd 
rektangel. 

Den befintliga utformningen av området redovisas i Figur 2 nedan. Inom planområdet har OKQ8 en 
tankstation för tankning av bensin, diesel och HVO. Inom området har även EON en tankstation för 
biogas med tillhörande gaslager. Inom byggnaden för EON:s gaslager finns endast en 
kompressorstation med högtryckslager för tankning av biogas. Inkommande gas kommer från 
pipeline under mark och gaslagringen är därmed begränsad och det sker inga leveranser av gas med 
lastbil eller liknande som innebär ytterligare risker. 

 

Figur 2. Befintlig utformning av det aktuella området omkring Falutorget, Göteborg (Google Maps 2020-08-28). 
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Som en förlängning av tankstationens område finns på asfalterad yta även en mindre allmän 
parkering med plats för cirka 80 bilar. Nordost om tankstationen inom fastighet Gullbergsvass 11:9 
fanns tidigare en gasklocka som revs under 2017. I nuläget används området som upplag för 
material, byggbodar samt parkeringar till projektet med ombyggnationen av väg E45. I Trafikverkets 
illustrationer för ombyggnationen av väg E45 är detta område angivet som 
grönyta/etableringsområde. I nuvarande översiktsplan för Göteborg är även dessa delar utmärkta 
som utredningsområde där diskussioner för framtida användning av mark- och vattenområdet pågår. 

Norr om parkeringen och den gamla gasklockan går Gullbergs Strandgata längs med kajen till Göta 
älv. Söder om planområdet passerar väg E45 (Götaleden), vilken i aktuellt projekt håller på att byggas 
om mellan Lilla Bommen och Marieholm. Ombyggnaden innebär en nedsänkning av E45 inne i 
centrala Göteborg, där leden sänks ner cirka 6 m. En del av sträckningen kommer även att 
överdäckas, dock inte sträckningen vid Falutorget. Denna del byggs så att den är förberedd för 
eventuell överdäckning i framtiden. Söder om E45 finns tankstation Circle K Gasklockan vilken enligt 
Trafikverket ska rivas. 

Väster om tankstationen, på andra sidan väg Falutorget har Fordonsgas Sverige en tankstation för 
biogas. Bakom denna tankstation finns ett större industriområde som innefattar olika industrier och 
parkeringsplatser. Närmast OKQ8:s tankstation finns inom området en restaurang (75 m) samt en 
mindre tankstation för biogas. Andra företag som huserar på området är bland annat Swerock och 
Renova. Där Renova, som är det kommunala sopbolaget, är en kund till OKQ8 med egenintresse att 
en vätgasstation uppförs. 

 
Tankstationen är tänkt att byggas inom fastighet Gullbergsvass 703:44 på Falutorget i Göteborg. I 
nuläget har OKQ8 finns en befintlig automatstation för tankning av fossila drivmedel, inom 
tankstationen har även EON ett gaslager samt pumpar för tankning av biogas. Se Figur 3 nedan för 
ritning över den tilltänka anläggningen tillsammans med den befintliga drivmedelsanläggningen. De 
uppskattade måtten i figuren är avstånd till närliggande väg, tankstation med bensin, diesel och HVO 
(biodiesel) samt för EON:s befintliga gasförråd. 

Databod placerad i figuren nedan ska innehålla drift- och säkerhetssystem för tankning och 
vätgashantering på anläggningen. 
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Figur 3. Förslag på placering av vätgasanläggning med avstånd till bensinpump, väg och externt gasförråd. 

Vätgasanläggningen består av fem flakplatser, varav två är tomma rangeringsplatser. På flakplatserna 
kopplas lastväxlarflak med vätgasbehållare in till anläggningen, se Figur 4 nedan. De tomma platser 
är till för att underlätta rangeringen inom anläggning, där nya växelflak kan lastas av på en av de 
tomma platserna och sedan kan de tomma behållarna transporteras bort utan att växelflak med gas 
ställs på marken på området. Man kommer därmed ha tre stycken växelflak innehållandes gas 
inkopplade samtidigt på anläggningen. Växelflaken innehåller vardera 147 stycken 50 liters gasflaskor 
och detta lager utgör ”lågtryckslagret” inom anläggningen och kommer att ha ett tryck på cirka 200 
bar. Respektive växelflak innehåller därmed 7 350 liter vätgas och totalt består lågtryckslaget av 
22 050 liter vätgas. Varje växelflak på 7 350 liter är uppdelad i fem sektioner där varje sektion 
innehåller 1 470 liter vätgas. Respektive sektion har handventiler på utsidan av flaket för manuell 
avstängning eller öppning av gasflödet. Vätgasbehållarna är skyddade med containerns konstruktion 
med ramverk omkring behållarna, ramverket är i sin tur försett med kapell mot utsidan likt i figuren 
nedan. Flaken levereras med lastbil och ska uppfylla kravställning för transporter av farligt gods. 
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Figur 4. Vätgasbehållare på lastväxlarflak från vätgasleverantör AGA/Linde. 

Lågtryckslagret ska vara avskilt med betongvägg (EI 60) mot delen inom anläggningen med 
kompressorstation (H2-station) och lagringsenheter (fuel storage) som utgör ”högtryckslagret”. Hela 
anläggningen ska samtidigt vara avskild med betongväggar i tre riktningar; mot EON-gaslager, 
tankstationen och E45. Betongväggarna ska vara minst 2,0 m höga och utgöra brandteknisk 
avskiljning EI 60. Anläggningens västra del kommer istället för betongväggar vara försedd med staket 
och öppningsbara grindar, vid byte av lastväxlarflak och inträde till själva anläggningen används dessa 
grindar. Staket och grindar kan även fungera som tryckavlastning mot vägen vid en eventuell 
explosion inom anläggning. Se Figur 5 nedan för ritning över vätgasanläggningen. 

 

Figur 5. Ritning över planerad utformning av anläggningen (bygglovshandling). 

I dagsläget är inte leverantör av vätgasanläggningen fastställd, det finns därmed inte tillgång till 
detaljerad information för anläggning och säkerhetssystem. Nedan beskrivna lösningar utvärderas av 
OKQ8 och kan bli aktuella för vätgasstationen. När systemet är bestämt ska denna utredning 
revideras. Systemen bedöms dock oavsett leverantör vara likartade i sin uppbyggnad och innefatta 
liknande risker. I detta skede bedöms inte beskrivning och utredning av detaljerade systemdelar som 
t.ex. ventiler vara relevant. 
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Modulen i Figur 6 nedan kallas för ”Hydrogen Supply Storage” och utgör själva växelflaket med 
lagring av vätgas (lågtryckslager). Trycket på gasen uppgår till 200 bar med 7 350 liter vätgas per flak 
(cirka 130 kg). Förvaringsställen lagras inom de tre platserna för rangeringen beskrivna ovan och 
levereras med lastbil, vid leverans hämtar lastbilen samtidigt upp tomt lastväxlarflak. 

 

Figur 6. Exempel på växelflak med vätgastuber, kallat "Hydrogen supply storage". 

Förvaringsställagen kopplas sedan samma med försörjningsskåp (Supply cabinet) vilket blir länken 
mellan anläggningen och växelflaken, se Figur 7. 

 

Figur 7. Försörjningsskåp, "supply cabinet". 

Till detta installeras en H2 Station som komprimerar vätgasen till 700 bars tryck inför tankningen, se 
Figur 8 nedan. Kompressorn arbetar kontinuerligt med lågt flöde och fyller efter hand högtryckslagret 
som används vid tankningen. Kompressorstationen är tillsammans med högtryckslagringen (fueling 
storage) avgränsade med en betongvägg mot övriga delar inom anläggningen (lågtryckslagret). 
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Figur 8. H2-station. 

Högtryckslagret består av en lagringsenhet med behållare för lagring av vätgas med högt tryck, se 
Figur 9 nedan. Lagringsvolymen dimensioneras efter mängden drivgas som tankas på tankstationen 
och maximal momentan kapacitet är 100 kg (700 bar). 

 

Figur 9. Lagringsenhet, "fueling storage". 

För att därefter kunna tanka fordon på stationen installeras tankenheter med dispensrar (Car 
dispenser) vilka hanterar trycken 350 bar (lastbil) och 700 bar (personbil), se Figur 10 nedan. Då 
mycket värme kommer att uppstå i samband med tankningen är hela systemet med Fueling Storage 
och Car dispenser utfört med ett cirkulerande kylmedia på -40 °C. Kylningen är en förutsättning för 
att tankningen ska kunna fungera.  
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Figur 10. Tankenheten för vätgastankning till fordon. 

I ett första skede ska tankstationen förses med vätgas levererad på lastbil i växelflak. Om satsningen 
visar sig vara lönsam kan även OKQ8 i framtiden vilja producera vätgas på platsen med elektrolys. 
Energi hämtas då troligen från elnätet, alternativt solpaneler på Renovas tak på den angränsande 
anläggningen. En produktion av vätgas inom anläggningen bedöms i nuläget inte medföra ett större 
lager av vätgas inom anläggningen. Därmed bör den samlade konsekvensbilden av en 
vätgasproduktion kunna likställas med den i nuläget planerade anläggningen. De specifika riskerna 
för en sådan anläggningen får utredas när det i så fall blir aktuellt och detaljerad systembeskrivning 
finns tillgänglig. 

 
Vätgas är lättantändlig och explosiv redan vid låga koncentrationer i luft (Vätgas Sverige, 2020). 
Vätgas är en den minsta möjliga molekylen, vilket gör att den vid bristfällig projektering, skador eller 
felaktiga materialval kan läcka ut genom slangar, kopplingar, flänsar och liknande. I Tabell 1 nedan 
redovisas relevanta fysikaliska egenskaper för vätgas. 

Tabell 1. Egenskaper för vätgas (SEK Svensk Elstandard, 2019). 

CAS-nr  74-90-8  

Relativ densitet (RDT), 
luft=1 

 0,07  

Explosionsgränser I luft 4,0-77,0 [Volyms%] 

Självantändningstemperatur 101,3 kPa 560 [˚C] 

Temperaturklass  T1  

Explosionsgrupp  IIC  

 
Som synes är vätgas en lättantändlig gas med ett brett brännbarhetsområde, men den är samtidigt 
en mycket lätt gas som snabbt och enkelt läcker ut och kan därför diffundera till icke brännbara 
blandningar (Coen, 2010). Gasens låga densitet gör dessutom att den inte får någon utbredning i 
markplanet. Gas som kommer ut i atmosfären och sprider sig kommer att stiga rakt upp och utgör i 
majoriteten av fallen ingen allvarlig risk för den som befinner sig i närheten. Det finns dock risk för att 
den kalla vätgasen kondenserar vattenånga i luften och bildar en dimma, med följden att gasen kan 
stanna kvar i lågpunkter. Vätgas brinner med en het låga, men den avger samtidigt väldigt lite 
värmestrålning så risken för sekundär antändning är liten. 
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Inledningsvis görs en inventering av potentiella riskkällor från vätgashanteringen, viss hänsyn tas 
även till riskkällor utom vätgasanläggningen som kan påverka densamma och ge sekundära 
konsekvenser från vätgasanläggningen. Riskinventeringen omfattar primärt vätgasanläggningen som 
en riskkälla som kan innebära plötsliga och oväntade olyckshändelser med konsekvenser i området.  

Riskkällorna beskrivs och förekommande hantering/transport av farliga ämnen kartläggs och 
redovisas. Inventeringen utgör grunden för den fortsatta analysen. 

 
Inom det aktuella planområdet samt i dess närhet har följande riskkällor identifierats: 

• Vätgasanläggningen: 

o Tankning till fordon 

o Förvaring och transport 

o Lossning och byte av lastväxlarflak 

• Befintlig tankstation OKQ8/EON 

• Väg E45 - transport av farligt gods 

• Farliga verksamheter/industrier 

 
Extremt brandfarlig vätgas kommer transporteras till anläggningen i växelflak. Gasen förvaras sedan i 
systemet, transporteras i rörledningar, trycksätts, kyls och tankas till fordon. Då denna utredning 
syftar till att undersöka eventuell påverkan från den planerade vätgastankstationen på 
omkringliggande områden är anläggningen en riskkälla. Anläggningen kan grovt delas upp i förvaring 
och hantering av vätgasen inom förutsatt avgränsat område/anläggning samt själva tankenheterna 
med dispensrar för tankning av privata fordon. 

Se avsnitt 2.1 för beskrivning av vätgastankstationen och mer information kring vätgas. 

 
Befintlig tankstation inom planområdet där idag OKQ8 har tankdispensrar med brandfarliga vätskor i 
form av bensin, diesel och HVO samt EON som har dispensrar för brandfarlig biogas med tillhörande 
gaslager inom området. Brand eller explosion vid läckage av brandfarlig gas eller vätska kan leda till 
påverkan på vätgasanläggningen i form av exempelvis strålning eller en direkt jetflamma. 

Utrustning för biogas ska vara kvar i nuvarande utformning även med planerad vätgasanläggning. 
Även befintlig tankstation med fossila bränslen ska vara kvar i nuvarande utformning och omfattning 
som tidigare. 

 
Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i sig 
själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, djur och 
miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. 

Brand eller explosion med farligt gods på vägar i anslutning till vätgasanläggningen kan ge påverkan 
på anläggningen och leda till dominoeffekter i området. Fordon kan även krocka med delar av 
anläggningen vilket kan ge upphov till skador och läckage. 
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Götaleden (E45) passerar söder om planområdet utgör transportled för farligt gods, tankbilar till 
befintlig tankstation förväntas i dagsläget gå på denna sträcka med avfart i Falutorgsmotet. På 
liknande sätt planeras transporter av växelflak med vätgas att gå på denna vägsträcka. Utöver 
förbipasserande transporter finns det även andra tankstationer och industrier i området som kräver 
leveranser av farligt gods i sin verksamhet. 

Efter färdigställandet av ombyggnation av Götaleden kommer körbanan vara placerad cirka 6 m lägre 
än det undersökta planområdet, avfartsramp på Falutorgsmotet från nordlig riktning kommer dock 
passera i anslutning till den nya vätgasanläggningen. Även väg Falutorget passerar direkt utanför 
planområdet, tankbilar som lossar drivmedel på tankstationen samt privata fordon som ska tanka 
kommer även framföras inom planområdet. 

 
Övriga farliga verksamheter som kan utgöra en potentiell riskkälla med påverkan på 
vätgasanläggningen och det aktuella planområdet utgörs främst av närliggande tankstation och 
industrier väster om väg Falutorget. Tankstation för drivmedel (Fordonsgas Sverige) finns beskrivet i 
avsnitt 2. I övrigt kan hantering av brandfarliga varor samt annan brandfarlig verksamhet utgöra en 
risk där vätgasanläggningen kan påverkas vid en eventuell olycka. 
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Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka människor 
inom och i anslutning till det aktuella planområdet. 

För identifierade olycksrisker görs en bedömning av möjlig konsekvens av respektive händelse. En 
grov bedömning görs även av sannolikheten för att en olycka ska inträffa. Bedömningen av 
sannolikhet syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan inträffa över huvud taget, d.v.s. om 
riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att den identifierade olycksrisken ska finnas. 
Där rekommenderade säkerhetsavstånd finns angivna enligt TSA 2015 samt MSB:s föreskrifter görs 
även en jämförelse av dessa med koppling till respektive scenario. 

Utifrån bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en sammanvägd bedömning av 
huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom, och i anslutning till, aktuellt 
planområde. 

Som referenspunkt för bedömningen används närliggande Restaurang Falutorget placerad cirka 75 m 
från vätgasanläggningen. Där scenarier som orsakar mycket allvarliga skador och dödsfall på 
människor inte är acceptabla. Detta bedöms rimligt då denna verksamhet är den mest känsliga i 
närområdet och där allmänheten kan tänkas vistas mer än under mycket korta stunder (tillfälligt). 
Detta borgar även för att liknande verksamheter kan uppföras på samma avstånd från 
vätgasanläggningen på angränsade tomter. 

 
Som tidigare nämnts är vätgas en mycket brandfarlig och lättantändlig gas med ett brett 
brännbarhetsområde. En stor risk med vätgas är att den har mycket lätt att diffundera genom andra 
material och läckrisken är därmed stor, samtidigt gör denna egenskap även att gasen snabbt stiger 
och späds ut med i luften. Materialval är viktigt för att minska riskerna för läckage av vätgas då gasen 
kan tränga in i metallerna och på sikt orsaka sämre hållfasthet och försvagning av metallen. Detta 
fenomen kan leda till sprickbildning och andra skador i utrustningen. 

Ett utsläpp av vätgas utomhus kan leda till ett antal olika scenarier. Om utsläppet antänds direkt 
kommer en jetflamma att bildas, risken för detta scenario ökar där vätgas hanteras under höga tryck 
finns då risken för självantändning även ökar (Deimer, 2000). Med en jetflamma sker ingen 
tryckuppbyggnad och det är främst strålningen från flamman som ger upphov till skador. 

Vid ett läckage som inte antänds direkt kan istället ett gasmoln bildas som kan antändas i ett senare 
skede. En gasmolnsexplosion kan ge stora konsekvenser i form av en tryckvåg samt projektiler som 
skjuts iväg av tryckökningen. Människor skadas även av den värmestrålning som explosionen ger 
upphov till. Det är dock inte säkert att någon antändning sker utan att gasmolnet istället späds ut i 
luften utanför brännbarhetsområdet. 

 
Figur 11. Olika scenarier för utsläpp av vätgas (Deimer, 2000). 
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Vid utsläpp av vätgas bedöms generellt sannolikheten vara högre att antändning sker vid 
utsläppspunkten än för andra gaser på grund av den låga antändningsenergin, endast 
friktionsenergin vid utsläppet kan vara tillräckligt för antända vätgasen. 

Under 2019 inträffade en olycka på en tankstation för vätgas i Norge. Vätgasanläggningen fanns inom 
ett inhägnat och avgränsat område på tankområdet för att skydda närliggande område (Hansen, 
2019). Tankstationen fanns cirka 10 m från närliggande väg, 50 m från större motorväg och cirka 65 
m från kontorsbyggnader. Placeringen är därför likvärdig med den aktuella anläggningen som 
jämförelse, dessutom var anläggningen av samma fabrikat som i nuläget utvärderas av OKQ8 för 
användning på den nya stationen. Det fanns också produktion av vätgas på anläggningen i Norge. 
Olyckan orsakade bland annat att fönster i kontorsbyggnad 65 m bort gick sönder, projektiler i form 
av mindre konstruktionsdelar (väggelement) hittades 40 m från anläggningen. Olyckan tros ha 
orsakats av att en del i anläggningen inte var åtdragen med rätt vridmomenten, vilket skapade ett 
mindre läckage av vätgas. Efter olyckan genomförde tillverkaren ett antal åtgärder bland annat för 
att förbättra upptäckt av läckage samt förändrade rutiner för installationer.  

Förutom läckage av vätgas som kan leda till jetflamma eller explosioner bedöms det också finnas risk 
för yttre påverkan på vätgasbehållarna som kan leda till mycket stora konsekvenser (Coen, 2010). 
Bränder i närheten av anläggningen kan med strålningspåverkan värma upp behållare med vätgas 
och leda till en tryckökning som i sin tur kan orsaka att behållaren exploderar. Konsekvenserna 
bedöms kunna bli mycket stora, tester med uppvärmning av vätgasbehållare med en 
propanbrännare resulterade i att delar av behållarna hittades så långt som 82 m från platsen (Coen, 
2010). Samma tester visade även att ett brinnande vätgasmoln uppkom på platsen när behållarna 
gick sönder. Som jämförelse kan vanliga gastuber med acetylen eller gasol skicka iväg projektiler 
hundratals meter (Almgren, 2007). 

I avsnitt 4.4 beskrivs hur konsekvenser för olika olycksrisker har uppskattats, respektive scenario 
beskrivs sedan tydligare med samlad riskbild i efterföljande avsnitt 4.5. 

 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att följande scenarier kan medföra olyckshändelser med 
möjliga konsekvenser för det undersökta området: 

Vätgasanläggning 

• Större utsläpp: 

o Olycka vid transport och byte av lastväxlarflak 

o Utrustning skadas av påkörande fordon 

• Mindre utsläpp: 

o Mindre gasläckage från utrustningsdel 

o Fel/olycka vid tankning av vätgas till fordon 

• Övriga fel/utsläpp inom anläggningen: 

o Explosion behållare 

o Skadegörelse 

Påverkan på vätgasanläggningen utifrån 

• Befintlig tankstation OKQ8/EON: 

o Utsläpp av brandfarliga vätska eller gas följt av antändning 

o Fordonsbrand 

• Väg E45 – transport av farligt gods: 
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o Olycka med farligt gods som påverkar vätgasanläggningen 

• Farliga verksamheter: 

o Olycka med hantering av brandfarliga varor som sprider sig 

 
För att förenkla uppskattning och resonemang kring riskerna för scenarierna beskrivna ovan har 
simuleringsberäkningar genomförts i programmet Aloha (EPA - United States Environmental 
Protection Agency). Då simuleringsprogrammet innehåller en stor del förenklingar och antaganden 
har konservativa uppskattningar gjorts för olika utsläppstyper och storlekar. Det främsta syftet med 
beräkningarna var att få fram exempel på möjliga skadeområden från en olycka på anläggningen i 
och med avsaknaden av skyddsavstånd och riktlinjer för vätgashantering. 

Standardvärden användes för utsläpp i stadsmiljö med låg vindhastighet för att minska utspädningen 
av vätgas i luften. Konsekvensernas påverkan redovisas i form av personskador och dödsfall, samt 
skador på byggnader (t.ex. krossade glas). 

Med grund i avsnitt 4.2 antogs stora konsekvenser vid ett utsläpp bestå av jetflamma vid direkt 
antändning och gasmolnsexplosion vid fördröjd antändning. Dessa två grundscenarier delades sedan 
upp i fyra olika storlekar, vilka är tänkta att representera olika händelser inom anläggningen. 
Exempelvis motsvarar ett ”medelstort utsläpp” 1 470 l vätgas från en hel sektion i ett lastväxlarflak, 
”stort utsläpp” är på liknande sätt tänkt att representera volymen för ett helt lastväxlarflak. 
Beräkningar är genomförda med trycksatt vätgas 200 Bar för att representera lågtrycksanläggningen 
där majoriteten av gasen i anläggningen förvaras. Dessa scenarier bedöms även täcka in möjliga 
scenerier i högtryckslagret där gasen är under ett högre tryck men de hanterade mängderna är 
betydligt mer begränsade. 

Konsekvenser för simuleringar av jetflamma till följd av läckage redovisas i Tabell 2 nedan. För 
jetflamma är simuleringarna genomförda som utsläpp från en tank eller gasledning med varierande 
mängd och storlek på utsläppshålet. Riskerna med dessa händelser bedöms främst utgöras av skador 
i form av hög värmestrålning, skadorna i tabellen anges därför med olika strålningsnivåer. Som 
jämförelse kan sannolikheten att omkomma vid 2:a gradens brännskador uppskattas till cirka 15 %, 
motsvarande för personer som får 2:a-3.e gradens brännskador är cirka 50 % (FOA - Försvarets 
Forskningsanstalt, 1997). 

Tabell 2. Potentiella konsekvenser vid jetflamma. 

 Skador (2 
kW/m2) 

Allvarliga skador, 2:a 
gradens brännskador 
(5 kW/m2, 60 s) 

Mycket allvarliga 
skador och dödsfall 
(10 kW/m2, 60 s) 

Litet utsläpp (50 l) < 10 m < 10 m < 10 m 

Medelstort utsläpp (1 470 l) 25 m 20 m 15 m 

Stort utsläpp (7 350 l) 55 m 35 m 25 m 

Mycket stort utsläpp (22 050 l) 90 m 60 m 40 m 
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För gasmolnsexplosionerna redovisade i Tabell 3 nedan är simuleringar genomförda för utsläpp från 
tank/gastub och kontinuerligt utsläpp från gasledning. Detta för att jämföra vilket typ av utsläpp som 
gav störst konsekvenser. På liknande sätt genomfördes även simuleringar med fördröjd antändning 
som orsakar en explosion, i tabellen nedan presenteras de avstånd som gav störst konsekvenser. 
Skadorna presenteras som skador på byggnader och människor från explosionens tryckvåg då vätgas 
generellt brinner med en ren flamma och strålningen från en explosion bedöms vara begränsad. Vid 
en gasmolnsexplosion kan skador på människor uppkomma i form av; direkta skador på exempelvis 
trumhinna och inre organ, indirekta skador på grund av splitter/projektiler samt indirekta skador i 
form av att kroppen accelereras av trycket och sedan bromsas upp när man träffar ett föremål eller 
marken (FOA - Försvarets Forskningsanstalt, 1997). Förutom detta tillkommer även skador vid 
byggnadskollaps eller nedfallande föremål. Skador och dödsfall orsakade av projektiler och 
nedfallande föremål är svåra att förutse varför de inte tas hänsyn till i simuleringarna. 

Tabell 3. Potentiella konsekvenser vid gasmolnsexplosion. 

 Krossat glas Allvarliga skador på 
människor 

Förstörda byggnader 
(dödsfall) 

Litet utsläpp (50 l) 20 m 10 m < 10 m 

Medelstort utsläpp (1 470 l) 100 m 55 m 50 m 

Stort utsläpp (7 350 l) 230 m 125 m 110 m 

Mycket stort utsläpp (22 050 l) 390 m 220 m 195 m 

Utöver konsekvenserna i form av strålning från flammor och tryckvåg från en explosion beskrivna 
ovan tillkommer alltså också risken för skador från flygande projektiler vid en olycka. 

Avslutningsvis ska det ännu en gång förtydligas att simuleringarna är genomförda med flertalet 
antaganden och förenklingar, större skadeområde kan uppstå för scenarierna ovan och beror av ett 
stort antal parametrar och tillfälligheter. De framtagna konsekvenserna används därför enbart för att 
resonera kring potentiella skador från olika händelser och inte som kvantitativ jämförelseanalys. 

 
Under rubrikerna nedan beskrivs de olika scenarierna för identifierade olycksrisker, jämförelser görs 
för potentiella konsekvenser och sannolikheter för händelserna. Hänsyn tas även till 
säkerhetsavstånd och övriga åtgärder eller skyddssystem för att bedöma om vätgasanläggningens 
placering kan anses vara acceptabel i ett samhällsperspektiv. 

 
Inom anläggningen kommer lastbilar att lasta av växelflak med gastuber innehållandes vätgas, en 
olycka kan därför ske vid framkörning eller under lastningsförfarandet som innebär ett utsläpp av 
vätgas. Läckage bedöms kunna inträffa genom att lastbil kör in i nedställt lastväxlarflak med vätgas 
eller att behållare med vätgas tappas och gas läcker ut. Läckaget bedöms primärt begränsas till 
enstaka mindre behållare (50 l) tack vare lastväxlarflakens inbyggda säkerhet och personal kan 
stänga av eventuellt gasflöde med handventil. Konsekvenser uppskattas därmed enligt föregående 
avsnitt till skador och omkomna i anläggningens direkta närhet (<10 m). Ett större utsläpp skulle 
kunna inträffa om säkerhetssystem inte fungerar för begränsning av utsläpp av vätgas från 
lastväxlarflaken. Om vätgas från en hel sektion i ett lastväxlarflak läcker ut och antänds förväntas 
konsekvenserna bli mer omfattande med stora konsekvenser i form av skador och dödsfall för 
förbipasserande och personer som uppehåller sig på tankstationen på ett avstånd av cirka 55 m. 
Konsekvenserna vid ett totalt utsläpp av hela gasvolymen för ett lastväxlarflak (7 350 l) bedöms 
kunna ge förödande skador då byggnader skadas och människor kan avlida på ett avstånd av cirka 
100 m. Sannolikheten för detta bedöms som mycket litet då vätgasen lagrad i lastväxlarflaken är 
uppdelad i fem separata sektioner.  
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Då lossningen sker utomhus bedöms ventilationsförhållandena vara goda, med stor inblandning av 
luft, vätgasen stiger även snabbt tack vare dess låga densitet. Lastbilens varma delar finns dock i 
direkt anslutning till utsläppet och är en potentiell tändkälla. En gasmolnsexplosion som sker till följd 
av ett större och kontinuerligt utsläpp bedöms kunna ge mycket stora konsekvenser med påverkan 
på grannfastigheter enligt ovan. Människor i närområdet bedöms därmed kunna omkomma eller 
skadas allvarligt. Om antändning sker direkt vid utsläpp kan istället en jetflamma skapas, denna 
bedöms även ha stora konsekvenser inom området men sannolikt ingen påverkan på avstånd som 
överensstämmer med omkringliggande byggnader. 

Påkörningsskydd ska göra det omöjligt att köra på känsliga utrustningsdelar, det ska även säkerställas 
att lossning av behållare med vätgas sker enligt framtagna säkerhetsrutiner och checklistor. 
Lossningsförfarandet bör utredas mer i detalj i ett senare skede, där åtgärder för att minimera 
riskerna för olyckor och utsläpp ska genomföras. Stationsområdet ska vara utformat enligt TSA 2015 
så att rangering av mobilt gaslager kan ske på ett säkert sätt. Det ska finnas skriftliga redogörelser på 
förfarandet, körytor, uppställningsplatser och avstånd till kringliggande objekt. 

 
Då tankstationen är tillgänglig för allmänheten och fordon kommer att framföras på området finns 
alltid en risk för påkörning följt av utsläpp av gas som kan antändas. Utgångspunkten är dock att 
hastigheten på området är begränsad, den anslutande vägen har även en begränsad hastighet (50 
km/h) samt att en gångbana med trottoar finns mellan vägen och tankstationen. Ett utsläpp på grund 
av påkörd utrustning bedöms kunna ge ett utflöde av vätgas och därmed riskera stora konsekvenser i 
området likt för scenariot beskrivet ovan med stor påverkan på närliggande verksamheter. 

Sannolikheten för påkörning bedöms dock vara mycket låg då endast själva tankdelen med dispenser 
är tillgänglig för allmänheten, övriga delar placeras inom anläggningen avgränsat med betongväggar 
och grindar samt staket. Dessa avgränsningar bedöms därmed ge ett bra skydd mot påkörning. Det 
finns dock risk att underhållsfordon och lastbilar som lossar och lastar växelflak vid felmanövrering 
skadar utrustningen. Kompressorstation och övriga komponenter inom vätgasanläggningen bör 
därför även förses med extra påkörningsskydd inom inhägnad.  

Rörledningar förutsätts ligga under markytan varför de är skyddade mot påkörning, dispensern ska 
även vara placerad på en ”dispenserö” med kanter för skydd mot påkörning, i enlighet med TSA 2015 
och reglerna för en biogasdispenser. 

Totalt sett anses risken för skada från påkörande fordon som låg men inte obefintlig. Om en skada på 
utrustningen inträffar så ett läckage uppstår ska det finnas ett automatiskt nödavstängningssystem 
som stoppar anläggningen och försätter den i felsäkert läge. 

Enligt TSA 2015 ges följande rekommenderade avstånd för avstånd mellan tankstationer och vägar, 
se Tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Tabell 5.2 TSA 2015. 

Högsta tillåtna hastighet (km/h) Avstånd 

50 10 m 

70 15 m 

90 20 m 

110 25 m 

Stora höjdskillnader kan motivera kortare och längre avstånd. Om avstånden inte kan uppnås ska stationen 
skyddas mot påkörning med räcken eller liknande. 
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Då väg Falutorget vid tankstationen har en hastighetsbegränsning på 50 km/h bör avståndet vara 
minst 10 m. Enligt mätningar från den fasta delen av vätgasanläggningen är minsta avstånd cirka 17 
m varför avståndet är acceptabelt. Detta gäller för tankstationer för metangas, men anses också 
applicerbart för vätgas då avståndet är till för att skydda mot påkörning. Avståndet till avfartsramp 
för Götaleden är cirka 20 m, vilket bedöms vara acceptabelt med hänsyn till att stora delar av leden 
är under marknivå. Det förutsätts även att avfartsrampen har någon typ av avkörningsskydd mot 
tankstationen. 

 
Det finns alltid risk för att gasläckage kan ske i processanläggningar där gas förvaras, trycksätts och 
transporteras. Gasläckage som följd av fel inom anläggningen i form av exempelvis otätheter, 
felaktigt fastsatta delar etc. bedöms främst ge ett mindre utsläpp i den skadade/felaktiga 
komponenten. Ett mindre utsläpp kan dock pågå under en längre tid och risken för att det inte 
upptäcks finns om säkerhetssystem felfungerar. Utläckt gas kan antändas av mekaniska gnistor eller 
statisk elektricitet och leda till en gasmolnsexplosion med stora konsekvenser. Konsekvenserna 
bedöms dock främst vara lokala för tankstationen och omkringliggande vägar, främst på grund av att 
läckagen är små och gasen snabbt blandas med luften. I första hand kan ett mindre läckage följt av 
antändning jämföras med konsekvenserna för en jetflamma eller gasmolnsexplosion motsvarande 
läckaget från en gastub (50l). Där personer i händelseområdets direkta närhet (10 m) riskerar att 
omkomma eller skadas. 

Då vätgas är mycket lättare än luft är utgångspunkten att den vid utsläpp stiger mycket snabbt uppåt 
och blandas ut till en ofarlig nivå, det finns dock risk att gas ansamlas inom anläggning under tak eller 
inom anläggningsdelar. Då brännbarhetsområdet för vätgas är mycket stort är risken för antändning 
stor om potentiella tändkällor finns i anslutning till läckaget. Utomhus kan läckage vara 
svårdetekterade i och med att gasen försvinner uppåt så snabbt men sådana läckage kan detekteras 
via tryckövervakning i systemet. I systemet ska särskilda vätgaskopplingar användas som klarar höga 
tryck och har hög täthet, varför risken för gasläckage utan yttre påverkan anses vara låg. Vid 
dispensern kan endast begränsade gasläckage ske eftersom styrsystemet alltid ska trycktesta 
kopplingen mot fordonet för att detektera om läckage finns. Även under tankningen ska styrsystemet 
följa och övervaka tankningsprocessen. Skulle ett oväntat läckage ske ska tillförseln till dispensern 
stängas av. 

 
Gasutsläpp skulle kunna ske vid tankning av vätgas till fordon enligt ovan, tändkällor finns då i 
området i form av fordon (heta ytor) samt människor (statisk elektricitet). Även ett mindre utsläpp 
som antänds och skapar en explosion riskerar att skada personer i närheten, främst inom 
tankstationens område (10 m) likt scenariot ovan. Skyddssystem i form av gasdetektorer och 
tryckövervakning i systemet ska motverka utsläpp, endast mindre utsläpp utan betydlig påverkan 
bedöms därför ske med fungerande säkerhetssystem. Sannolikheten bedöms därför som låg för fel i 
tankningsenheten. 

För att motverka tankning av vätgas med högt tryck till fel typ av fordon ska vätgasdispensern ha 
särskilda munstycken av samma typ som tankningsmunstyckena för biogas men med geometriska 
skillnader som omöjliggör anslutning till ett biogasfordon. Tydlig skyltning och uppmärkning med 
”Hydrogen”, ”Vätgas” och ”adapter förbjuden” gör att risken för övertrycksättning av fordon avsett 
för annat bränsle anses vara liten. 
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Behållare med vätgas kan implodera av yttre påverkan, till exempel av strålning från en närliggande 
brand, se avsnitt 4.5.7-4.5.10 för möjliga riskscenarier utom anläggningen. Detta scenario kan leda till 
en stor explosion med hänsyn till behållarnas volym och mängden vätgas som hanteras. Skador kan 
även leda till läckage av vätgas med antändning och gasmolnsexplosion som följd. Konsekvenserna 
på människor i området jämföras med de beskrivna i Tabell 3 för enstaka behållare eller en sektion 
av ett lastväxlarflak (50-1470 l) med skador och dödsfall i anläggningens närhet (inom 55 m). För 
detta scenario bedöms det även finnas en extra stor risk för flygande projektiler, främst då en 
explosion av behållare bedöms kunna ske på marknivå som för att delar av behållaren eller annan 
utrustning kan träffa personer i området. 

Sannolikheten för detta scenario bedöms vara mycket liten, främst då anläggningen skyddas med 
avskiljningar (EI 60) så att brandpåverkan från omkringliggande delar är begränsad. Men även för att 
det ska finnas tryckavlastande säkerhetssystem som ska reducera konsekvensen av en sådan 
händelse. Där det senare ska avlasta och släppa ut gasen innan explosionen kan ske av ökat tryck 
inuti behållaren. 

 
Risken för att skadegörelse av utrustningen leder till skador som innebär läckage av brandfarlig gas 
bedöms som utgångspunkt vara låg. Främst då gashanteringsutrustningen kommer att stå inom 
inhägnat och låst område, endast själva pumpön kommer vara utanför inhägnad. Detta är även ett 
krav enligt TSA 2015 som anger att inhägnad ska vara 2 m hög och att anläggning inte är tillgänglig 
för obehöriga. Om skadegörelse ändå sker på utrustningen så ett läckage uppstår ska det finnas ett 
automatiskt nödavstängningssystem som stoppar anläggningen och försätter den i felsäkert läge. 
Skador på systemdelar som inte uppmärksammas kan dock leda till mer omfattande läckage och 
olyckor vid ett senare tillfälle. Konsekvenserna bedöms i ett sådant scenario därför kunna bli mycket 
stora likt för scenarier i avsnitt 4.5.1 och 4.5.2. Regelbunden kontroll och underhåll av anläggningen 
är därför viktig. 

 
Ett utsläpp av brandfarlig vätska eller gas från den befintliga tankstationen kan påverka 
vätgasanläggning i form av att en brand strålar och värmer upp komponenter. Delar innehållandes 
vätgas kan sedan explodera eller skadas så att gas läcker ut följt av antändning och en 
gasmolnsexplosion. En brand eller explosion som påverkar vätgasanläggning bedöms kunna ge stora 
konsekvenser i området likt scenariot beskrivet ovan, sannolikheten för denna händelsekedja är dock 
mycket låg. Främst med hänsyn till att vätgasanläggningen ska skyddas med brandavskiljande väggar 
i betong mot övriga delar av tankstation. Cisterner för diesel och bensin är även nedgrävda under 
mark, brand i cisternerna är därmed mycket osannolikt.  

Riskerna för detta scenario bedöms främst föreligga vid utsläpp vid lossning från tankbil och det är 
endast troligt med ett begränsat utsläpp och därmed en begränsad brand. Pumparna på en 
drivmedelstation är begränsad till maximalt 100 l tankning, sedan bryter pumpen. Lossningsplatser är 
även försedda med spillzoner samt brunnar med avskiljning. Ett troligt scenario är därmed ett mindre 
utsläpp utan påverkan på vätgasanläggningen. För att större utsläpp ska ske som påverkar 
anläggningen krävs skador på tankbilen så att ett helt fack ska läcka ut (5–9 m3). Detta bedöms inte 
varit ett rimligt scenario att jämföra med då en tankstation i övrigt inte är dimensionerad för ett 
sådant scenario. Skydd mot brandspridning från lossningsplats bedöms i övrigt hanteras med 
uppfyllande av rekommenderade avstånd enligt nedan tabeller. 

TSA 2015 rekommenderar enligt Tabell 5 nedan säkerhetsavstånd vid samlokalisering med 
bensinstation. Här undersöks inte avstånd mellan EON:s befintliga tankstation för biogas och 
stationsdelar för tankning av bensin, diesel och HVO. Dessa avstånd och risker förutsätts vara 
hanterade i och med befintlig utformning och verksamhet. 
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Tabell 5. Utdrag från Tabell 6.3 TSA 2015. 
 

Förbudsområde Gaslager >4000 l Gasdispenser 

Påfyllningsanslutning till cistern med 
brandfarlig vätska 

12 m 25 m 6 m 

Mätarskåp (pump) för brandfarlig 
vätska 

12 m 6 m - 

Avluftningsrörs mynning för cistern 
med brandfarlig vätska 

12 m 6 m 6 m 

Förråd med brandfarlig vara - 12 m 3 m 

Avstånd till gaslager kan med brandteknisk avskiljning EI 60 minskas till hälften. 

Avstånden ska säkerställas enligt tabellen ovan.  

Avståndet till cisterner med brandfarlig vätska under mark (avluftning) till vätgasanläggningen 
uppskattas till cirka 30 m vilket därmed är acceptabelt. Placering av dispenser (pump) för påfyllning 
av brandfarlig vätska placeras 11 m från gaslagret, enligt TSA 2015 ska avståndet till gaslagret vara 
minst 12 m. Ett avstånd på 11 m till vätgasanläggningen med avskiljande betongväggar som uppfyller 
EI 60 bedöms vara acceptabelt med hänsyn till ovan resonemang. Avstånd mellan dispenser för gas 
respektive vätska ska minst vara 6 m, avståndet uppgår till 7–8 m enligt Figur 3. Då tankstationen 
kommer bestå av tankning av bensin, diesel, HVO, biogas och vätgas bedöms en brandteknisk 
avskiljning mot vätgasanläggningen sänka riskerna betydligt för påverkan från själva tankområdet. 
Detta ger även en säkerhet för eventuell skillnad mellan vätgas och biogas och de rekommenderade 
avståndens (TSA 2015) giltighet. 

EON:s gastankning med tillhörande gaslager bedöms även utgöra en större risk än tankningen fossila 
drivmedel då gaslagret är placerat cirka 12 m från vätgasanläggningen enligt Figur 3. En olycka i 
gaslagret kan innebära skador och påverkan på vätgasanläggningen med potentiellt stora 
konsekvenser. Avstånd mellan gaslager (>4000 l) till annat gaslager ska enligt TSA 2015 Tabell 6.2 
vara minst 12 (kan halveras med EI 60). Rekommenderat avstånd efterleves därmed med hänsyn till 
metangas. Det ska även sägas att befintligt gaslager står inom container i obrännbart material samt 
att gaslagringen är begränsad då gas inkommer via pipeline. Mellan gaslagret och 
vätgasanläggningen kommer det också att finnas en betongvägg EI 60. Dessa förutsättningar och 
skyddsåtgärder bedöms ta hänsyn till eventuella skillnader mellan vätgas och biogas och de 
rekommenderade skyddsavstånden. 

 
En brand i ett fordon som står inom tankområdet kan potentiellt ge stor påverkan på 
vätgasanläggningen, främst genom strålningspåverkan på komponenter innehållandes vätgas som 
kan explodera vid uppvärmningen. Påverkan och konsekvenserna kan likställas med scenarier 
beskrivna i avsnitt 4.5.5, där konsekvenser uppskattas ge skador och dödsfall på människor på ett 
avstånd på cirka 55 m från anläggningen. Större utbredning är möjlig men sannolikheten för detta 
bedöms vara låg kopplat till de säkerhetsåtgärder som finns för anläggningen samt den osannolika 
händelsekedjan som scenariot kräver. 

Den sammanvägda risknivån för detta scenario bedöms vara låg då antalet fordon som finns inom 
området är lågt med hänsyn till sannolikheten för fordonsbrand. Det är även en parkeringsfri zon 
varför fordon inte får bli stående inom tankstationen. Området är rökfritt vilket skyltas, bilar ska även 
stänga av tändningen under tankning och tomgångskörning är förbjuden. Potentiellt skulle en bil 
kunna antändas i närheten av vätgasanläggningen orsakad av exempelvis sabotage, med stora 
konsekvenser som följd vid en explosion av vätgasbehållarna. Förutsatt brandteknisk avskiljning mot 
tankområdet ger en säkerhet mot även detta scenario, dessutom är utrustning på tankstationen till 
stor del placerad under mark vilket skyddar mot värmestrålning. 
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En olycka med farligt gods på väg E45 eller anslutande Falutorget kan vid explosion eller brand sprida 
sig och påverka vätgasanläggningen. Påverkan beror mycket på typen av ämne som transporteras 
och typen av olycka. Vid allvarliga olyckor med explosivämne eller brandfarliga ämnen kan 
påverkansområdet vara så stort som 200 m. Då väg E45 kommer vara nedsänkt 6 m efter ombyggnad 
bedöms dock påverkan från olyckor på denna farligt gods led var begränsad. Det då en nivåskillnad 
där vägbanan ligger lägre än kringliggande områden bedöms begränsa skadeavståndet markant 
jämfört med om vägen ligger i nivå med omgivningen. 

Risker finns dock med avfarten mot Falutorget samt den mindre vägen (även den kallad Falutorget) 
som passerar platsen. Hastigheten är dock begränsad och det bedöms vara ett litet antal transporter 
som tar denna rutt, främst leveranser till tankstationen eller de närliggande industrierna. Olyckor vid 
transporter av farligt gods har även generellt en liten risk då det ställs särskilda krav på dessa 
transporter och fordonens säkra framförande. 

I övrigt anges drivmedelsstationer som en sådan verksamhet som kan placeras i anslutning till 
transportleder med farlig gods, generellt inom 30–40 m. I riskutredningar för ombyggnaden av 
Götaleden och dess anslutningar nämns heller inte befintlig bensinstation inklusive EON:s 
metangasförråd utgöra en särskild risk. Detta betyder inte att en ny vätgasstation säkert kommer att 
kunna byggas utan att även dessa riskanalyser revideras, men det indikerar att denna typ av 
verksamhet inte bedömts ha någon stor påverkan på riskbilden. 

 
Olyckor eller bränder från närliggande verksamheter eller industrier kan potentiellt ge påverkan på 
vätgasanläggningen. 

Då avståndet till närmaste byggnad är minst 75 m bedöms dock risken för påverkan på tankstation 
för brand eller möjligen explosioner, vara mycket begränsad och med låg sannolikhet. Vid påverkan 
kan som tidigare nämnt vätgaskomponenter påverkas av strålning vilket kan leda till att behållare 
briserar och exploderar eller att gas läcker ut i atmosfären. 

Rekommenderade avståndet till närliggande verksamheter enligt TSA 2015 redovisas i Tabell 6 
nedan. Avståndet används dels för att resonera kring risker från omgivningen till anläggningen, dels 
med vätgasanläggningen som en riskkälla. 

Tabell 6. Utdrag från Tabell 5.1 TSA 2015, avstånd mellan anläggning och verksamhet utanför stationsområde. 

Anläggningsdel Byggnader i allmänhet, antändbart 
material eller brandfarlig 
verksamhet 

Stor 
brandbelastning 

Utgången från 
svårutrymda 
lokaler 

Gaslager >4000 l 25 m 50 m 100 m 

Dispenser 6 m 25 m 100 m 

Närmsta byggnad som är restaurang samt industribyggnad på fastighet väster om planområdet är 
placerad cirka 75 m från vätgasanläggningen. Avstånden uppfyller därmed TSA 2015, då inga 
byggnader bedöms vara svårutrymda. Jämförelser har även gjorts med rekommenderade avstånd för 
lösa behållare med gas angivna i MSB:s gasföreskrifter (MSBFS 2020:1). Avstånden i tabellen ovan 
från TSA 2015 är i samtliga fall längre än vad MSB rekommenderar för lösa behållare med gas vilka 
därmed även uppfylls. 

Avståndet till byggnader med mer känsliga verksamheter, typ bostäder, bedöms utifrån satellitbilder 
uppgå till mer än 300 m. I befintligt utförande är därför placeringen acceptabel. Framtida 
exploatering av gasklockan fastighet Gullbergsvass 11:9 kan dock innebära kortare avstånd varför 
detta måste bevakas med hänsyn till verksamheten på tankstationen. 
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BSL bedömer att den riskbild som framkommer i denna riskanalys är acceptabel med hänsyn till 
påverkan på liv och hälsa i området omkring planområdet med planerad vätgasanläggning. 
Bedömningen grundar sig i jämförelser och uppfyllande av befintliga regelverk och handböcker för 
hantering av brandfarlig gas. Enklare simuleringar och uppskattning av olycksscenarier har även 
gjorts som visar att det krävs stora utsläpp för att ge påverkan i form av dödsfall på angränsande 
anläggningar. När riktlinjer för vätgastankstationer finns tillgängliga framöver förutsätts dessa 
efterlevas på anläggningen. I dagsläget är tillgången på riktlinjer och andra underlag för 
vätgasanläggningar dock bristfälliga, det finns därför stora osäkerhet kring scenarier och 
uppskattningar i analysen. 

Vätgas är en brandfarlig gas och det kommer alltid finns risker förknippat med hanteringen, 
scenarierna beskrivna i denna riskanalys innebär i vissa fall skador och dödsfall på människor på ett 
avstånd på 100 m och mer från anläggningen. Sannolikheten för dessa scenarier bedöms dock vara 
mycket låg med hänsyn till de åtgärder i form av säkerhetssystem, detektionssystem och 
brandteknisk avskiljning samt tryckavlastning som ska finnas på anläggningen. Vätgasens egenskaper 
med den låga densiteten tros även begränsa en stor ansamling av brännbara gaser, sannolikheten för 
stora gasmolnsexplosioner bedöms därför var mycket låg. 

Närmsta byggnad som är restaurang samt industribyggnad på fastighet väster om planområdet är 
placerad cirka 75 m från vätgasanläggningen med ansamling av människor med eventuell 
uteservering. För att inte riskera allvarliga skador och dödsfall på besökare inom denna verksamhet 
är som utgångspunkt läckage i storleksordningen 50–1 470 liter acceptabla, vilket maximalt 
motsvarar en hel sektion med vätgas i en lastväxlarcontainer. Utläckage av större mängder 
motsvarande en hel lastväxlarcontainer (7 350 l) kan därför inte accepteras. Anläggningen ska utföras 
så att risken för utsläpp begränsas, men det ska inte vara möjligt att hela volymen av en 
lastväxlarcontainer läcker ut vid skador på delar av densamma. 

Den befintliga drivmedelsanläggningens placering bedöms även utifrån denna utredning ge 
begränsade risker i närområdet då säkerhetsavstånd efterlevs. Påverkan från befintliga delar på 
vätgasanläggningen förväntas också ge ett begränsat bidrag till den totala riskbilden, främst tack vare 
brandtekniska avskiljningar. I övrigt uppfylls samtliga rekommenderade avstånd enligt TSA 2015 även 
utan brandavskiljande vägg EI 60, med uppförandet av denna tas även hänsyn till skillnaderna mellan 
biogas och vätgas. 

Resultaten från denna riskanalys förutsätter följande förutsättningar och åtgärder kopplat till 
hanteringen: 

• I dagsläget finns inga bostäder eller andra känsliga verksamheter inom 100 m och inga 
byggnader närmre än 75 m, om verksamheter ska uppföras inom dessa avstånd på 
anslutande fastighet Gullbergsvass 11:9 ska mer omfattande utredningar genomföras. 

• Säkerhetssystem beskrivna i denna handling ska finnas för anläggningen. 

• Rutiner och checklistor för arbeten ska finnas, till exempel för lossning av lastväxlarflak. 

• Vätgastankstationen förutsätts efterleva TSA 2015, när nya riktlinjer för vätgastankstationer 
finns tillgängliga ska dessa efterlevas. 

• Anläggningen ska CE-märkas av tillverkaren/leverantören. 

• Klassningsplan ska tas fram. 

• Brandavskiljande väggar och grindar/staket med projektilskydd ska uppföras omkring 
vätgasanläggningen för att skydda mot explosion och flygande projektiler samt 
brandpåverkan utifrån.  

• Avfartsled från Götaleden ska vara skyddad från avkörning mot tankstationen genom 
påkörningsskydd, detta kan uppfyllas av vägens normala skyddsräcke. 

 



 

Uppdragsnamn:  Utredning OKQ8 vätgastankstation, Falutorget Göteborg   Datum:   2020-08-31   Uppdragsnummer  100671  Sida: 26 av 26 

 

 
Almgren, R. (2007). Räddningstjänst vid olycka med gaser. Karlstad: Räddningsverket. 

Coen, D. (2010). Nya energibärare i fordon - deras påverkan på tunnlar och undermarksanläggningar 
vid brand. Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Deimer, A. (2000). Riskanalys av vätgas - och vätgasfabrikenb vid Ringhals. Lund: Brandteknik, Lunds 
tekniska högskola. 

Energigas Sverige. (2015). TSA 2015, Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon. 
Stockholm: Energigas Sverige. 

EPA - United States Environmental Protection Agency. (u.d.). Aloha - Hazard modeling program. USA. 

FOA - Försvarets Forskningsanstalt. (1997). Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser. Tumba: 
FOA - Försvarets Forskningsanstalt. 

Hansen, O. R. (den 23 oktober 2019). Mozees Workshop, Hydrogen Safety: Kjoerbo-incident, 
overview and perspectives. Kjoerbo-incident overview and perspectives. Oslo, Norge: Mozees 
& Lloyd´s Register. 

MSBFS 2020:1. (2020). Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av 
brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

SEK Svensk Elstandard. (2019). SEK handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden. SEK 
Svensk Elstandard. 

Vätgas Sverige. (den 20 augusti 2020). Vätgas och säkerhet. Hämtat från Vätgas Sverige: 
http://www.vatgas.se/faktabank/sakerhet/ 

 

 


