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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Medel- och småskalig distribution av LNG skiljer sig på flera punkter från behandling av 

konventionella petrokemiska produkter. LNG förvaras vid låg temperatur och möjligheten att en farlig 

situation uppstår vid ett utsläpp till atmosfären kräver insikt i riskerna för person- och materialskada.  

Hamnar jorden runt förbereder sig på ankomsten av LNG som ett mer spritt energislag. Vopak LNG 

Holding B V och Swedegas planerar att utveckla en LNG-terminal i Göteborgs hamn, Sverige. En 

översikt över den planerade terminalens placering visas i Figur 1.  

När terminalen är operationell kommer den att ta emot LNG från tankfartyg. LNG lagras i trycksatta 

tankar och en lagringstank vid atmosfärtryck av typen "full containment tank" kommer att konstrueras. 

Härifrån kan tankbilar, järnvägsvagnar och fartyg lastas för distribution av LNG från terminalen till 

andra platser. Planerna omfattar injektering (distribution) av naturgas till ett låg- och högtrycksnät. 

 

 
Figur 1: Översikt över det planerade terminalområdet och använda kajplatser (Källa: Google Maps) 

 

 

Det Norske Veritas (DNV) har anlitats av Vopak LNG Holding B.V. för att utföra en QRA-analys 

(Quantitative Risk Assessment) för den avsedda terminalen. Denna rapport beskriver de viktigaste 

förutsättningarna, studiens metodik och definitioner, resultat och de viktigaste slutsatserna. 

Planerad LNG-
terminal 

Kajplatser för 
lastning/lossning 
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1.2 Målsättningar och omfång 

QRA-analysens allmänna målsättning är att: 

 Kvantifiera risken för olyckor som påverkar människoliv i samband med verksamhet på den 

planerade LNG-terminalens (både terminalen och väg-/järnvägstransport av LNG) i Göteborgs 

hamn; och 

 Påvisa att nivån av risker som påverkar människoliv är i överensstämmelse med vedertagna 

kriterier för riskacceptans, såsom fastställda av Storbritanniens Health and Safety Executive (HSE) 

och de som tillämpas och föreskrivs i Nederländerna. I Sverige finns inga specifika myndighets 

riskkriterier men industrikriterier kommer användas för att denna bedömning. 

 Fastställa och bedöma potentiella dominoeffekter och kvantifiera den eskaleringsrisk som 

terminalen utgör för sin omgivning (t.ex. närliggande företag). 

 

DNV har utfört studien i överensstämmelse med den holländska Referenshandboken Riskbedömning 

(se ref. /1/). Dess föregångare var Purple Book, som var en internationellt accepterad handbok för 

utförande av QRA. Det måste påpekas att de svenska myndigheterna inte föreskriver vilken typ av 

riskanalys som ska utföras (dvs. vilken metod) eller vilka riskkriterier som ska tillämpas. 

1.3 Rapportstruktur 

Denna rapport omfattar: 

 Beskrivning av omgivningen, närliggande industrier etc. (avsnitt 2.1)  

 Kort beskrivning av den planerade LNG-terminalen (avsnitt 2.2) 

 Beskrivning av konsekvensscenarion i samband med hantering av LNG (kapitel 3) 

 QRA-metod och definitioner (kapitel 4) 

 Platsspecifika data som krävs för riskbedömningen (kapitel 5) 

 Tillämpade kriterier för individ- och samhällsrisker (avsnitt 6.1) 

 Resultat individ- och samhällsrisker (avsnitt 6.2 respektive 6.3) 

 Identifiering och utvärdering av möjliga dominoeffekter och extern skada (kapitel 7) 

 Resultat externa eskaleringsrisker (kapitel 8) 

 Slutsatser och rekommendationer (kapitel 9) 

 Referenser (kapitel 10) 

 Scenariodefinition och frekvensbedömning (bilaga I) 
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2 BESKRIVNING AV OMGIVNINGEN OCH ANLÄGGNINGEN 

2.1 Omgivning 

2.1.1 Hamn 

Göteborgs Energihamn befinner sig på Älvsborgsfjordens norra strand. Diverse petrokemiska företag 

har anläggningar i hamnen. Skarviksområdet i hamnen har den högsta koncentrationen av 

petrokemiskindustriverksamhet och den avsedda LNG-terminalen planeras i sektorn Skarvik 4, där den 

ersätter de äldre anläggningarna på Vopaks område. Nedan visas en detaljerad översikt.  

 

Figur 2: Sektor Skarvik 4 i Göteborgs Energihamn och planerad placering av GO4LNG-terminalen 

GO4LNG-

terminal 
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2.1.2 Bostadsområden 

Det närmaste bostadsområdet befinner sig i söder, på ca 1150 m avstånd från den närmaste lastnings-

/lossningskajen och ca 1450 m från själva LNG-terminalen. Inga bostäder finns i Skarviksområdet. 

Andra bostadsområden i norr och öster ligger längre bort, på ca 1600 m avstånd. Det närmaste och 

mest relevanta bostadsområdet anges i Figur 3. 

 

Figur 3: Befintliga bostadsområden i närheten av den planerade GO4LNG-terminalen 

 

1.150 m 

GO4LNG 

 terminal 

Bostadsområde 

Bostadsområde 

1.450 m 

1.600 m 



Det Norske Veritas 
 

Rapport för Vopak LNG Holding B.V. 

QRA Göteborg GO4LNG terminal projekt 

MANAGING RISK 
 

 

 
 

 
 

 

 

DNV Reg. No.: 1-74PEEF 

Revision No.: 1 

Datum : 2013-09-06 Sida 5 of 70  
 

2.1.3 Närliggande industri 

I Skarviksområdet finns diverse industriverksamheter, vilka beskrivs i tabell 1 med hänvisning till 

kartan i Figur 4. 

 
Figur 4: Referenskarta Skarviksområdet 

 
Tabell 1: Företag i Skarviksområdet 

Företag Verksamhet Kartreferens 

Logent Logistik i Göteborgs hamn C4, D3 

Staybolt Laboratorietjänster D5 

Preem depå Skarvik hamn Blandade oljeprodukter, destillatbränslen. Tre gastankar 

för tåglastning vid områdets norra del i C6 

Gränsen C5-C6, D5, D6 

 

RECI Förvaring återvinningsprodukter C5 

Scanlube Smörjoljor C6 

ST1 St1 Refinery AB fartygsexpedition St1 Energy AB depå, 

kontor och tåglossning av klass 1-produkter.  

D6 

VOPAK/Stena Depå C5 

Nordic Storage Depå  C5 

ODEC Tankrengöring Bitum, ej brandklassificerad D6/D7 

Preem Depå Klass 1-produkter i form av bensin B6, C6 

Nynas 4 ATM norr om Rya Nabbe, ägda av Nynas. I tankarna 

lagras fartygsdiesel med antändlighetsklass 3. 

D7/D8 

Energihamnens hamnkontor, (GHAB), Kontorsarbete  E6 

Energihamnens verkstad och 

värmecentral, (GHAB), 

Verkstadsarbete C5 

VOPAK Kontor C5 

VOPAK Depå Depå för blandade oljeprodukter B3, B4 

Rodhe tankrengöring Tankrengöringstjänster B4 

Göteborgs energi värmecentral Pannrum/fjärrvärme B5 

Energihamnens portterminal, (GHAB), Portfunktion Energihamnen B6 
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2.2 LNG-terminalen 

2.2.1 Uppställning 

För att väl kunna bedöma och kvantifiera riskerna i samband med lastning/lossning, förvaring och 

omlastning av LNG, är det viktigt att definiera nedanstående nyckelbegrepp: 

 LNG-uppställning: placering av LNG-utrustning på platsen (t.ex. för lastning/lossning, förvaring 

och omlastning); 

 LNG-parametrar, lastning/lossning: antalet lastnings-/lossningshandlingar per tidsperiod, erfordrad 

LNG-volym och flödesmängder; 

 LNG-utrustning, lastning/lossning: ledade armar eller böjliga slangar, nominella diametrar, 

flödesmängder, arbetstryck; 

 LNG-utrustning, förvaring: typ av förvaringstank(ar) i bruk (t.ex. omsluten lagertank och/eller 

trycksatta tankar). Om en lagertank används har mängden förvarad LNG mindre inflytande på 

risknivån jämfört med trycktankar; 

 LNG-utrustning ,omlastningsledningar: flödesmängder, ledningsdiametrar, arbetstryck; 

 Kajplatsernas placering och riktning: närhet och antal av passerande fartyg (möjlig kollisionsrisk), 

förekomst av tändningskällor och liknande faktorer kan avsevärt påverka risknivån; 

 Skyddsutrustningens egenskaper och automatiskt eller personligt ingripande, t.ex. tiden som krävs 

för att stänga ESD-ventiler (Emergency Shut Down, nödavstängning) eller utlösa pumpar, har 

avsevärt inflytande på risknivån; 

 Identifiering och bedömning av möjliga externa dominoeffekter orsakade av närliggande företag 

som kan leda till ökad risk för anläggningens LNG-utrustning.   

I nedanstående avsnitt och i bilaga 1 (scenariodefinition och frekvensbedömning) ges en närmare 

beskrivning av dessa olika aspekter. 

2.2.2 Terminalens kapacitet 

LNG-terminalen kommer att byggas upp för att uppfylla efterfrågan på LNG från bunkringsföretag 

och industriella användare i Mellansverige.  

Ett antal trycksatt tankar på 1.000 m³ (7 st) kommer installeras, tillsammans med erfordrade 

inrättningar för lastning av fartyg, tankbilar och järnvägsvagnar. En lagertank på 20.000-25.000 m³ 

kommer att byggas för att ge tillräcklig förvaringskapacitet. Vidare placeras utrustning och 

rörledningar för anslutning av anläggningen till stamnätet eller lokal distributionsledning. Utgående 

från en tidigare utförd lämplighetsstudie, har följande uppskattningar gjorts med hänsyn till 

terminalens kapacitet: 

År 

Årlig avsättning (m³) 

Fartyg Tankbil Järnväg Gasnät Totalt 

2015 58.583 53.750 63.833 - 176.000 

2020 307.333 129.086 89.933 125.333 651.686 

2025 360.667 156.676 116.600 137.000 770.942 

2030 369.000 184.636 119.933 137.000 810.570 

 

Denna QRA utgår från den förutsedda situationen år 2030. 
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2.2.3 Processbeskrivning 

Detta avsnitt ger en kort beskrivning av LNG-terminalens viktigaste processer och verksamheter. Se 

bilaga 1 för närmare information om den utrustning och de scenarier som har använts för QRAn. 

Terminalens uppställning visas i Figur 5. Här anges var de olika anordningarna och verksamheterna är 

placerade (en 3D-modell av terminalen återges i Figur 6): 

1. På sydsidan befinner sig kaj 519 (utanför bilden), som kommer att användas av LNG-tankfartyg 

för att förse terminalen med LNG via en lossningsledning.  

2. Lossningsledningen kommer att kopplas till en samlingsstation varifrån produkten kan ledas till 

lagringstank eller trycksatta lagringstankar.  

3. Både från lagringstank och trycksatta lagringstankar (dubbelmantlade, vakuumisolerade 

trycktankar) löper en ledning till samlingsstationen och vidare till kaj 518 (sydost) för lastning av 

LNG-fartyg och norrut till utlastning för järnväg och landsväg. Lagringstank LNG är även försedd 

med sänkta LP-pumpar som kan pumpa LNG till förågning och mätstationen för vidarebefordran 

till högtrycks-naturgasnätet.  

4. Gas som avdunstar från tanken (BOG - Boil Off Gas) leds via BOG kompressorer till 

doseringsstationen och lågtrycksledning.  

5. Process utrustningen befinner sig vid terminalens östra sida (t.ex. pumpar, kompressorer, 

förångare).  

6. Alla lastnings- och lossningsledningar är försedda med en returledning för ånga och en 

cirkulationsledning. Under viloläge (ingen lossning) återförs LNG via cirkulationsledningen och 

lastning-/lossningsledningen till förvaringstanken för att hålla ledningen kyld och klar att återuppta 

lastning/lossning. 

7. Ett kombinerat värme- och strömaggregat (CHP - Combined Heat and Power) placeras bredvid en 

NG-bufferttank på 3000 m
3
. Bufferttankar kan antingen vara 3 kultankar a’1000m3eller1sfärisk

tank på 3000 m3. BOG leds via BOG-kompressorerna till bufferttanken och CHP kommer att ha 

tillräcklig kapacitet för att behandla terminalens boil-off gas. Man väntar sig att 50 % ström och 50 

% värme kommer att alstras. Strömmen kommer att förbrukas av GO4LNG och värmen av Vopak 

Sweden. 
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Figur 5: Planritning GO4LNG-terminal 

 

 

Figur 6: 3D-modell av den planerade GO4LNG-terminalen 
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Förvaring 

Lagringstank – Full containment-cistern 20T01 

 20.000 - 25.000 m
3
 cistern för förvaring vid atmosfärtryck av maximalt 9.200 - 11.500 ton LNG 

 0,2 barg & -160°C 

 Tankens lossningsledning (tömning, ovansida), diameter 16 inch, maximalt flöde 1000 m
3
/tim; 

 Tankens distributionsledning (ovansida), diameter 4 inch, maximalt flöde 50 m
3
/tim; 

 Tankens fyllnadsledning (fyllnad ovansida), diameter 16 inch, maximalt flöde 2500 m
3
/tim; 

 Returledning avdunstning (ovansida), diameter 16 inch, maximalt flöde 2500 m
3
/tim; 

 

Trycksatta förvaringscylindrar 30T01-07 

 1.000 m
3
 tryckförvaring (max 7) 

 1,2 barg & -155°C 

 Bottenledning till pump (30P01-07) för lastning & cirkulation, 6 inch, maximalt flöde 250 m³/h 

 Lastnings- & cirkulationsledning, diameter 16 inch, maximalt flöde 1000 m
3
/tim; 

 

Process 

Distribution 

 Högtrycks LNG-pump 30P01A/B, 45 barg, maximal kapacitet 50 m³/tim; 

 Mantel-/rörförgasare 30E01A/B 

BOG 

 Sugledning kompressor KO-trumma & dräneringstrumma 

 2-stegs BOG-kompressor 40K01A/B, 8,3 barg, maximalt 2800 m³/tim; 

 Högtrycks BOG-kompressor, 41,2 barg, maximalt 2800 m³/tim; 

 1 NG bufferttank (600 m
3
) för matning av komprimerad BOG till CHP-enheten. 

Luftning 

 Luftning KO-trumma & dräneringstrumma 

 

Lastning/lossning 

LNG-tankfartyg 

 7.500 – 75.000 m
3
 total kapacitet. En genomsnittsvolym på 17.500 m³ beräknas för ett tankfartyg; 

 lossningsarmar12”,5barg,-158°C; 

 32”lossningsledningfrånsamlingsstationtillkaj,maximaltflöde2.500 m³/tim; 
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LNG-fartyg 

 300- 5.000 m
3
 total kapacitet. Även större skepp (Coral Energy) på 15.000 m

3
 kan väntas vid kaj 

516-518. Ett genomsnitt på 3000 m³ beräknas; 

 lastningsarmar12”,5barg,-158°C; 

 16”lastningsledningfrånsamlingsstationtillkaj,maximaltflöde1.500m³/tim; 

 

LNG-tankbil 

 80 m³ tankbil (60m
3
 max kapacitet för en tank, i tillägg så är det möjligt med en trailer med 

maxkapacitet på 20m
3
, detta tas med i analysen för att vara konservativa). 

 Flexibelanslutning4”,5barg,-158°C; 

 16”lastningsledningfrånsamlingsstationtilllastningsstation,maximaltflöde100m³/tim; 

 

LNG-järnvägsvagn 

 105 m³ järnvägsvagn 

 Flexibel anslutning4”,5barg,-158°C; 

 16”lastningsledningfrånsamlingsstationtilllastningsstation,maximaltflöde100m³/tim; 

 

2.2.4 Utgångspunkt och system för säkerhet 

Beräkningarna utgår från följande detekterings-, isolerings- och allmänna säkerhetssystem: 

 Gasdetektering med automatisk avstängning (Emergency Shut Down - ESD) för all LNG-transport 

och processutrustning (pumpar & kompressorer). 

 Personligt ingripande lokalt under omlastning av LNG till väg och järnväg och lastning/lossning 

vid kajplats. 
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3  BESKRIVNING AV LNG-RISKER & MÖJLIGA FÖLJDER 

Detta avsnitt beskriver de viktigaste egenskaperna av substansen LNG och de följder som allmänt sett 

kan uppstå om ett utsläpp av LNG skulle ske. 

Naturgas är endast antändlig inom små gränser för koncentration i luften (normalt mellan 5 % och 15 

% för rent metan). Mindre luftkoncentration innehåller otillräckligt med syre för att hålla en låga vid 

liv, medan mer luft ger en för låg koncentration av gas för antändning. I fall av ett utsläpp skulle LNG-

ångorna spridas med den rådande vinden. Kall LNG-ånga har formen av ett vitt moln. För den 

allmänna säkerheten utses för LNG-anläggningar särskilda spärrområden för spridning av antändlig 

ånga (gas). Om LNG släpps ut i närheten av en tändningskälla kommer en lokal brand att uppstå. 

Eftersom en sådan brand kan brinna med intensiv värme, etableras även termiska spärrområden för att 

hålla utomstående på säkert avstånd från LNG-anläggningen. Ett utsläpp av LNG kan orsaka olika 

allvarligt farliga situationer som beskrivs nedan. 

3.1 LNG-utsläpp 

3.1.1 Utflöde av icke-trycksatt LNG  

LNG förvars vid sin kokpunkt vid atmosfärtryck (cirka -162ºC). All boil-off gas tas tillvara, och 

tryckavlastningsventiler ställs in på gränstryck som endast tillåter ett mycket lågt övertryck. 

De flesta scenarier för utsläpp från lagertanken sker vid atmosfärtryck plus ett eventuellt ovanskikt av 

flytande LNG (dvs. den statiska vätskepelaren ovanför utsläppspunkten). Detta innebär att ingen 

tryckrusning uppstår av LNG som övergår till metan; fasförändringar sker till följd av snabb 

värmeöverföring och avdunstning. 

Om små mängder LNG släpps ut från höjd, kommer denna till största delen att avdunsta innan den når 

dämningsrännor, marken eller ytvatten, till följd av värmeutbyte med luft, betong etc. Vid omfattande 

utsläpp kan luften inte tillföra tillräckligt med värme för att all LNG ska avdunsta momentant, den 

mesta vätskan kommer därför att samlas i en pöl.  

3.1.2 Pölbildning av vätska  

Spilld LNG utsätts för diverse fysiska processer samtidigt. Dessa omfattar pölbildning, spridning och 

avdunstning. Pölbildning av kokande, djupt kylda vätskor är en dynamisk process runt jämvikten av 

tillförd mängd LNG, spridning genom tyngdkraft, ytspänningseffekter, värmeutbyte och 

gasavdunstning. 

3.1.3 Rapid Phase Transformation, RPT  (Snabb fasövergång) 

RPT (Rapid Phase Transformation) är en mycket snabb fysisk fasövergång av LNG-vätska till 

metangas, framför allt till följd av blandning med vatten. En RPT innebär inte någon antändning och 

kan inte betraktas som en detonation. Tryckvåg till följd av att små fickor LNG avdunstar momentant 

vid uppvärmning genom blandning med vatten. En RPT tryckvåg färdas med ljudets hastighet och 

dämpas liksom varje annan tryckvåg. Det är osannolikt att en RPT kan skada ett fartygs struktur. Inga 

specifika modeller har tagits fram för RPT, eftersom detta ej anses förvärra riskerna om ett omfattande 

utsläpp redan har skett. 
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3.1.4 Spridning 

Metangas (plus eventuellt andra tyngre kolväten i produkten) som avdunstar från en pöl kommer att 

bilda en tät gas till följd av sin mycket låga temperatur (börjar vid -162ºC), och tätheten tilltar 

ytterligare genom kondensation av luftens fuktighet. 

När molnet sprids för vinden skingras det genom skillnader i tyngd (densitet) och blandas med luft 

genom atmosfärens turbulens (som uppvisar en viss stabilitet). Andra faktorer som påverkar denna 

blandningsprocess omfattar värmeutbyte med luften och återavdunstning av kondensfukt. 

Med tiden uppnås ett tillstånd av neutral densitet, varefter egenskaper hos en tät gas inte längre har 

något större inflytande och blandningsprocessen domineras av luftens turbulens. 

Beroende på omständigheterna kan molnet till slut börja sväva, eftersom metan är mycket lättare än 

luft (molvikter på 16 respektive 29). Kylan och förekomsten av tyngre kolväten kommer dock att 

reducera svävförmågan, och innan dess kan molnet ha hunnit skingras så mycket att risken för 

antändning inte påverkas. 

3.1.5 Löpeld 

Ett spridande moln av metan (och andra förekommande kolväten) kan antändas var som helst där 

koncentrationen ligger mellan den undre (Lower Flammable Limit - LFL) och den övre 

antändningsgränsen (Upper Flammable Limit - UFL). 

I de flesta fall då ett gasmoln antänds sker detta vid dess kant då det sprids och möter en 

tändningskälla (t.ex. öppen låga, förbränningsmotor, gnistor). Ett antänt moln kommer att "slå tillbaka" 

över hela dess antändliga omfång (dvs. alla delar inom det antändliga området mellan UFL och LFL). 

Det kommer sedan att brinna vid gränsen för UFL tills hela kolvätemolnet har förbränts. Härvid löper 

elden nästan alltid tillbaka till källan så att pölen antänds. 

Zoner med löpeld förflyttar sig med olika hastighet genom antändliga moln. Detta påverkas av faktorer 

såsom materialets flamhastighet, dess koncentration (snabbast vid stoikiometriska koncentrationer, 

långsammare vid LFL och UFL), temperaturen, kondenserad fukt, graden av turbulens och om denna 

hindras eller förstärks av omgivande föremål. Om eldfronten når en ficka där gasen samlas kan en 

Vapour Cloud Explosion med resulterande detonation uppstå. När löpelden når platsen där LNG-

utsläppet fördunstar, antänds vätskan och brinner den som pölbrand. 

3.1.6 Pölbrand 

Om LNG spills nära en tändningskälla kommer avdunstningsångan i att brinna ovanför vätskepölen 

där koncentrationen gas-luft ger en antändlig blandning. En pölbrand kan uppstå till följd av en löpeld. 

En LNG-pölbrand avger kraftig värmestrålning. Större LG-bränder ger dock vanligen mycket rök, 

vilken i sin tur absorberar en avsevärd del av denna värmestrålning och reducerar den externa 

utstrålningen.  En tillkommande faktor är att LNG-pölen kan spridas ganska tunt.  Så snart pölen 

förutom att avdunsta även börjar brinna, krymper den snabbt till en diameter där den fortsätter brinna 

som pölbrand. 

3.1.7 Eldkula / BLEVE 

En eldkula är en mycket snabb förbränningsprocess, vanligen i samband med en BLEVE-incident 

(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions) och dessa förekommer endast i samband med vätskor 

under tryck. Om en komprimerad gas släpps ut snabbt, uppstår en stråle med extrem hastighet och 
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turbulens. På så sätt kan en eldfront spridas mycket snabbt genom hela den antändliga volymen. 

Eftersom ett sådant utsläpp ofta inte har mycket insluten luft brinner eldkulan över volymens hela 

utsida, varvid den antändliga massan stiger och avger en kraftig värmestrålning som vanligen dröjer 20 

till 40 sekunder. 

Eldkulor kan även förekomma vid stora gasutsläpp (t.ex. om en stadsgasklocka brister), men dessa 

avger mycket mindre värme än en BLEVE och kräver särskilda förutsättningar med hög turbulens, 

osannolikt vid ett LNG-utsläpp i öppna luften. 

Den normala orsaken till BLEVE är ett tryckkärl med flytande komprimerad gas (t.ex. ett 

kondensaggregat) som utsätts för extern brandskada eller ett katastrofiskt fel av annan orsak.  

3.1.8 Gasmolnsexplosion 

En gasmolnsexplosion kan uppstå om en stor antändlig mängd kolväteånga antänds i ett helt eller 

delvis slutet utrymme. Termodynamiken vid förbränning av en stoikiometrisk blandning av kolväte i 

luft orsakar en expansion till 8 gånger volymen av heta förbränningsprodukter jämfört med omgivande 

reaktionsämnen. Detta beror främst på förbränningsgasernas höga temperatur och delvis på ett stigande 

antal mol i gasen. I ett slutet utrymme (t.ex. en stängd låda) kommer sluttrycket att nå maximalt 8 bar 

(ca 120 psi). Utomhus i den öppna luften är gasen inte insluten, och erfarenheten tillsäger att metangas 

brinner relativt långsamt (i närheten av 10 m/s), varvid all expansion resulterar i att gasen stiger 

vertikalt. Antändningsprover med spridda, ej inneslutna LNG-gasmoln har bekräftat att inget påtagligt 

övertryck utvecklas (<1 mbar). 

Inom moln av metan (LNG) sprids lågor långsamt, varvid lågan kan slockna i förtid utan att hålla sig 

brinnande genom hela molnet. Tillräcklig acceleration av förbränningen (dvs. >100 m/s) för att skapa 

ett verkligt explosionsövertryck uppträder inte ovanför vatten, om ingen anhopning eller inneslutning 

föreligger.  

3.2 Gasutsläpp 

Vid utsläpp av metangas måste ytterligare en följd nämnas som kan orsaka fara, nämligen en 

strålbrand. Detta kan även vara en möjlig effekt vid ett kontinuerligt utsläpp av komprimerad LNG, 

(t.ex. en brusten eller läckande ledning). I allmänhet kan ett gasutsläpp leda till följande händelser: 

 Utflöde av metan - Ett utsläpp av metangas till atmosfären leder till bildning av ett ångmoln om 

det inte antänds.  

 Strålbrand - Om det utsläppta metanet genast antänds leder utsläppet till att en strålbrand bildas.  

 Spridning – beskrevs ovan.  

 Löpeld – beskrevs ovan. Vid antändning kommer molnet att "slå tillbaka" till källan och leda till 

en resterande strålbrand. 

3.3 Andra, icke antändliga LNG-effekter 

LNG är varken karcinogent eller toxiskt. Det kan dock verka kvävande genom att blandas med eller 

ersätta den syrehaltiga atmosfären, vilket vid tillräckligt lång utsättning kan leda till dödsfall genom 

kvävning. Eftersom naturgas i sin rena form är färg- och doftlöst, måste instängda utrymmen särskilt 

iakttas. Vid okontrollerat utsläpp av stora mängder kan personer i den direkta närheten utsättas för en 

låg syrehalt (<6-15 V%), vilket motverkas med tekniska och procedurmässiga lösningar. 

De kylande egenskaperna hos LNG ger en risk för en låg temperatur som potentiellt kan skada 

personer, byggnadsstål, utrustning, instrument, styr- och strömkablar. Personer som utsätts för stark 
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nedkylning kan ådra sig brännsår, kolstål kan vid stark nedkylning bli bräckligt och sprödbrott kan 

uppstå vilket leder till strukturell skada. Därför måste omgivningen, vid sidan av antändning, även 

skyddas mot nedkylningseffekter. 

  

Eftersom en koncentration av NG som kan medföra risk för kvävning är mycket högre än det 

antändliga området, brukar denna tillkommande risk inte granskas vid en QRA. Vid händelse av ett 

utsläpp är området för kvävningsrisk mindre än brandriskområdet och nära utsläppskällan så 

brandrisken är den dimensionerande faktorn. 
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4 QRA, METOD OCH DEFINITION 

Riskerna kvantifieras med en välkänd och brett vedertagen QRA-metodik (Quantitative Risk 

Assessment - kvantitativ riskbedömning). Detta är en metod för att fastställa risknivåer vid tillbud i 

samband med utsläpp (t.ex. läckage, gasutsläpp).    

En QRA kan ge insikt i risken för människoliv eller materialskada vid en särskild verksamhet genom 

att beräkna de möjliga skadliga följderna av olika scenarier och samtidigt bedöma hur sannolikt dessa 

scenarier kan förekomma. QRA-metoden återges visuellt i Figur 7.    

En QRA försöker ge svar på fem enkla frågor. Bredvid varje fråga står den tekniska termen för denna 

verksamhet vid riskbedömningsprocessen: 

 Vad kan hända?   Riskidentifiering 

 Hur illa?    Konsekvensmodellering 

 Hur ofta?    Frekvensuppskattning 

 Än sen?    Riskbedömning 

 Vad gör jag?   Riskhantering 

 

Data collection and

description of system

Hazard Identification

(Development of 

scenarios)

Collection and analysis of 

complementary data

Consequence analysisFrequency analysis

Risk determination

Risk assessmentRisk criteria

Re-evaluation

Proposal of risk 

mitigation measures

Finally Accepted

Situation

 
Figur 7: QRA-metoden 

4.1 Vad kan hända? - Riskidentifiering 

Möjliga risker för person- och materialskada kan uppstå om LNG inte hålls inneslutet. Diverse 

scenarier för förlorad täthet i samband med störningar i LNG-utrustning definieras för QRA. Dessa 

scenarier är tagna från den holländska Handboken Riskbedömning (ref /1/). Vidare felscenarier som 

identifierades vid HAZID-analysen (Hazards and Identification)
1
 tas också med i QRA. En översikt 

                                                
1 DNV-rapport HAZID GO4LNG Terminalprojekt (rev1, 2013-06-18), Report Nr./DNV Reg Nr.: 1-760CMT 
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över scenarier som granskades vid terminalens QRA visas nedan i Tabell 2. En detaljerad definition av 

de granskade scenarierna ges i bilaga I.  

Tabell 2: Scenarier vid täthetsförlust av LNG som har granskats vid terminalens QRA. 

Utrustning Scenariobeskrivning 

Förvaringscistern (förvaring vid 

atmosfärtryck) 
Skadat cisterntak (se även avsnitt 4.3) 

LNG-cylindrar (förvaring under tryck) Katastrofal bristning, 10 minuter utsläpp och 10 mm läcka. 

Omlastningspumpar 
Katastrofal bristning och läckage (10 % diameter av största 

koppling) 

Skal- & Rörförgasare 
Scenarier med brustna rör (10 rör, 1 rör) och läckage (10 % 

diameter) 

Kompressorer 
Katastrofal bristning och läckage (10 % diameter av största 

koppling) 

KO-/dräneringstrummor (vid 

processtryck) 
Katastrofal bristning, 10 minuter utsläpp och 10 mm läcka. 

Transportledningar Katastrofal bristning och läckage (10 % diameter av ledning) 

Lastningsarmar Katastrofal bristning och läckage (10 % diameter av armen) 

Böjliga slangar Katastrofal bristning och läckage (10 % diameter av slangen) 

Tankbil (transport-trycksatt) Katastrofal bristning, läckage (största koppling) och BLEVE 

Järnvägsvagn (transport-trycksatt) Katastrofal bristning, läckage (största koppling) och BLEVE 

LNG-tankfartyg 
Kontinuerligt utsläpp (hål 750 mm) till följd av intrång i 

förvaringstank efter en extern kollision 

 

Under HAZID-analysen identifierades utsläppsscenarier i samband med väg- och järnvägstransport i 

Skarvikområdet. Risker vid landtransport av LNG i Skarvikområdet granskas därför också i denna 

QRA. Risker vid sjötransport av LNG täcks av sjöfartsstudien som utförs av SSPA.      

Riskscenarier relaterat transport via lands- eller järnväg har tagits från den holländska 

Referenshandboken Transportriskanalys (ref /1/). Scenarierna visas i nedanstående tabell och orsakas 

främst av externa påverkan i samband med en kollision. 

Tabell 3: Scenarier vid förlorad LNG-täthet, granskade vid transportriskbedömning 

Utrustning Scenariobeskrivning 

Tankbil (transport-trycksatt) 

Stor läcka: Omedelbart utsläpp av hela innehållet 

Liten läcka: Kontinuerligt utsläpp genom ett hål med 50 mm 

diameter 

Järnvägsvagn (transport-trycksatt) 

Stor läcka: Omedelbart utsläpp av hela innehållet 

Liten läcka: Kontinuerligt utsläpp genom ett hål med 75mm 

diameter 

   

4.2 Hur illa? Konsekvensmodellering 

Vid sidan av frekvensanalysen ger konsekvensmodellering en bedömning av följderna om dessa 

olyckor sker, och hur dessa påverkar personer och material. I kapitel 3 konstaterades att naturgas 

endast kan brinna inom ett smalt koncentrationsområde. Antändning kan orsaka en strålbrand, 

pölbrand eller löpeld, beroende på när och var antändningen sker. Explosioner med kraftigt övertryck 

kan endast uppstå om en antändlig koncentration av gas antänds i inneslutet tillstånd. Följderna av en 

strål- eller pölbrand beror framför allt på täthetsförlustens parametrar och vilka processförhållanden 

som råder vid utsläpp. Dessa processförhållanden beskrivs i avsnitt 2.2.3. Konsekvensmodelleringen 
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utförs med hjälp av DNVs PhastRisk 6.7, som är ett vedertaget och godkänt datorprogram för 

konsekvens- och riskberäkning. 

4.3 Hur ofta? Felfrekvenser 

Felfrekvenserna har tagits från Referenshandboken Riskberäkningar Bevi (ref /1/), med vissa 

anpassningar relaterat specifika konstruktionskoncept för säkerhet vid LNG-utrustning. Dessa 

anpassningar (sammanfattas nedan) är i linje med DNVs interna LNG QRA riktlinje och godkänd av 

(holländska) myndigheter vid tidigare QRA som DNV har utfört. I Bilaga I ges en komplett översikt 

över de uppskattade frekvenserna för varje utsläppsscenario. 

 

LNG, dubbelt omsluten förvaringscistern vid atmosfärtryck 

Det värsta scenariot som normalt granskas är ett fel på förvaringscisternen, antingen katastrofalt eller 

med olika givna hålformat (dvs. bristning av det enkla höljet hos en äldre cistern för enkel inneslutning 

och två brustna höljen vid dubbelt omslutna cisterner). EN 1473 anger att detta scenario endast är 

sannolikt vid enkelt omslutna eller sfäriska cisterner. DNV anser att en katastrofal bristning av en 

dubbelt omsluten LNG-cistern vid atmosfärtryck (bristning av både det primära och det sekundära 

höljet) inte är sannolik eller tänkbar och därför inte ska ingå i en QRA.  

Ett rasat cisterntak anses som det allvarligaste sannolika scenariot för en full containment LNG-

lagertank (det yttre höljet förblir intakt och verkar effektivt som barriär). EN 1473 råder att inte 

granska ett infallet tak vid dessa cisterntyper, utom om detta särskilt anges i riskanalysen. Enligt DNVs 

interna riktlinjer ska en QRA omfatta även detta scenario. 

Det inre höljet kan brista katastrofalt så att gas tränger in i utrymmet mellan det inre och det yttre 

höljet. Detta skulle troligen överbelasta tryckavlastningsventilen genom den kraftiga startexpansionen 

(dvs. att ett stort expansionsmoln bildas vid händelsens begynnelse, något som ventilen troligen inte är 

avsedd för) till följd av ytterhöljets till att börja med relativt höga temperatur (nära 

omgivningstemperaturen) och sedan leda till att taket rasar. Följderna påminner om vad som händer 

när en tank välter. Upptill i cisternen bildas en pöl LNG som har öppen kontakt med atmosfären. 

Avdunstning sker från en LNG-pöl med samma yta som det yttre höljets genomskärning. Om denna 

täta ånga skulle antändas kan lågan spridas tillbaka till cisternen och starta en stabil takpölbrand. 

Antändning av pölen, antingen genast eller senare, kan även orsakas av följderna när taket rasar. Man 

kan rimligen anta att den yttre betongväggen inte rasar och därför kan verka som en effektiv barriär 

och hålla kvar LNG-vätskan.  

Frekvensen av en sådan händelse uppskattas till 1 x 10
-7

 per år, och detta är den frekvens för 

katastrofal fel av det primära höljet hos cisterner av full containment-typ som anges i DNVs egna 

tekniska anteckningar, varvid man utgår från det värsta scenariot att cisternens avlastningsventil 

överbelastas av den första expansionsrusningen och att cisternens tak sedan kommer att rasa. Det 

måste påpekas att denna uppskattning har en hög osäkerhetsfaktor, men anses som den bästa 

tillgängliga. 

LNG, trycksatt förvaringstank 

Felfrekvensen för katastrofala fel av den trycksatta förvaringstanken är tagen från Referenshandboken 

Riskbedömning för tryckförvaringskärl med enkel vägg (5,0 x 10
-7

/år). Osäkerhetsfaktorn för de 

uppskattade frekvenserna för tryckförvaringstanken är i allmänhet högst för katastrofala fel, till följd 

av den ringa erfarenheten med sådana fel. Dessutom är det osäkert huruvida tidigare felscenarier kan 

tillämpas på nutida tankkonstruktioner eftersom dessa ständigt förbättras. 
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Frekvensen för katastrofala fel har härletts ur statistiker för tryckförvaringstankar med enkel vägg. 

Tyvärr finns inga specifika felfrekvenser tillhanda för vakuum-/perlitisolerade trycktankar (med 

dubbel vägg). Den givna frekvensen kan därför betraktas som mycket konservativ, men är den hittills 

bästa tillgängliga. Man kan förmoda att trycktankar med dubbel vägg ger mindre risk för katastrofala 

fel jämfört med tankar med enkel vägg, eftersom de har ett sekundärt hölje om det inre höljet skulle 

brista. Dessutom kan det yttre höljet verka som skydd mot vissa förekommande fleorsaker (t.ex. 

korrosion). Det är dock svårt att på grund av det ovanstående fastställa någon viss reduktionsfaktor för 

frekvensen av katastrofal bristning, detta skulle förbli ett godtyckligt val på grund av bristen på 

tillgängliga feldata.   

Tankbil, böjliga slangar av (multi-)komposit 

Felfrekvensen för slangar för lastning av tankbilar och järnvägsvagnar har anpassats enligt yttranden 

från Nederländernas nationalinstitut för folkhälsa och miljövård (RIVM). Här antas att brottfrekvensen 

för LNG-slangar bör vara en faktor 10 lägre än brottfrekvensen för andra typer av slangar, i bruk för 

omlastning av många andra, konventionella flytande petrokemiska produkter (gasolja etc.). Denna 

reduktionsfaktor utgår från olycksstatistiken för LPG-slangar (bilgas), som i praktiken anses vara mest 

jämförbara med LNG-slangar. DNV anser att det är den mest representativa felfrekvensen för nutida 

LNG-slangar av (multi-)komposit. Den antagna brottfrekvensen i QRA är 4,0 x 10
-7

/omlastningstimme 

för ett brott över hela diametern. 

LNG, trycktankar på bilar och järnvägsvagnar – vakuum/perlitisolering 

Tankbilar och järnvägsvagnar för LNG förväntas vara försedda med vakuumisolerade tankar. Ett 

BLEVE-scenario för en sådan tank anses vara högst osannolikt enligt EN 1166 art 5.7.3, men inte 

nödvändigtvis otänkbart. En frekvens för en sådan händelse skulle normalt fastställas genom en 

omfattande händelseträdanalys. De flesta sannolika utsläppsscenarier som potentiellt kan leda till en 

varm BLEVE-incident (långvarig utsättning av tankens skal för mycket stark värmestrålning) är 

sammankopplat med spilld vätska vid lastning/lossning, som kan orsaka en pölbrand. 

Referenshandboken Riskbedömning Bevi, med stöd av ett addendum skrivet av RIVM (i samband med 

QRA.beräkningar för LPG-bunkerstationer) föreslår en frekvens för ett varmt BLEVE-scenario 

specifikt framtagen för täckta LPG-tankar, och man kan försvarligen anta att denna frekvens även bör 

gälla för vakuum- eller perlitisolerade LNG-tankar. Både täckta och vakuum-/perlitisolerade tankar har 

mycket bättre motstånd mot värmestrålning än tankar med ett enkelt hölje. Det är därför skäligt att 

utgå från en frekvens som är en storleksordning (faktor 20) lägre än den vedertagna frekvensen för 

tankar med enkelt hölje. I QRA utgås från en frekvens på 2,9 x 10
-11

/timmar närvarotid för LNG-bilen 

(i fyllt tillstånd).   

LNG, tankfartyg 

Referenshandboken Riskbedömning Bevi föreskriver inga scenarier för särskilda fel scenarion hos 

fartyg. Det antas att lastning kommer att ske under den största delen av ett fartygs närvaro, och 

lastningsscenarierna dominerar över fel scenarion som särskilt gäller för fartyg. De enda scenarier som 

är relevanta utöver lastning är extern skada till följd av en fartygskollision. Detta är mycket starkt 

beroende på den lokala situationen. I en situation då ett skepp ligger i en (liten) hamn utanför gångbara 

transportleder, är sannolikheten för en kollision som leder till ett utsläpp så liten att den inte behöver 

tas med i beräkningen.  

 

En nautisk riskbedömning för att fastställa risken för kollision med förtöjda LNG-fartyg utförs för 

närvarande av SSPA. De har gjort en uppskattning av frekvensen för det totala antalet kollisioner med 

förtöjda LNG-fartyg, utgående från de antal som har antagits av HSE med anpassning för antalet 
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passager medan fartyget ligger förtöjt. Uppskattningarna för skada hos lasttankarna utgår från 

sannolikhetsmodeller som bygger på terminalens placering i jämförelse med passerande trafik och 

dessa fartygs hastigheter och storlekar. En frekvens på 1E-7/år för en kollision som leder till intrång i 

lasttanken och en ett utsläpp är identifierat och används i denna QRA.    

 

LNG, transportledningar inom anläggningen 

Standardfrekvensen enligt Referenshandboken Riskbedömning för pipelines och processledningar av 

standardtyp gäller för bristning av en rörledning med anslutningar, såsom flänsar, svetsfogar och 

ventiler. Inom LNG-terminalen kommer ledningar för LNG-transport att användas med så få flänsar 

som möjligt, därför kan en reduktionsfaktor 10 jämfört med standardledningar anses som rimlig
2
 och 

tillämpas denna sålunda i QRA för lastningsledningar.    

4.4 Än sen? Riskbedömning 

Nästa steg är att introducera kriterier som mått för att ange huruvida en risk är "oacceptabel" eller 

"försumbar", eller för att göra andra värdebedömningar om deras signifikans. Från detta steg börjar 

även icke-tekniska kriterier gälla för vilka risker som kan godtas (vi hänvisar till avsnitt 6.1 för en 

översikt över riskkriterier) och för beslutfattning, denna process kallar vi riskbedömning. 

Riskresultaten och tillhörande bedömningar beskrivs i kapitel 6. 

4.5 Vad gör jag? Riskhantering 

För att hålla riskerna inom godtagbara gränser kan särskilda skyddsåtgärder krävas. Förbättringen 

genom dessa åtgärder kan utvärderas genom att åter genomlöpa QRA-modellen. En detaljerad 

undersökning av riskreducerande åtgärder och deras inflytande på den beräknade risken ingår inte i 

denna studies omfång, men kan utföras på begäran eller om de beräknade riskerna bedöms som 

oacceptabla enligt tillämpade kriterier. 

                                                
2 Enligt DNVs interna QRA-riktlinje för LNG 
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5 PLATSSPECIFIKA DATA 

5.1 Meteorologiska data 

Följderna av utsläpp i atmosfären är starkt beroende på hur snabbt gasen blandas och sprids till en 

oskadlig koncentration, och därmed på vilka väderleksförhållanden som råder vid tidpunkten för 

utsläppet (t.ex. vindhastighet). Även vindriktningen är viktig, eftersom denna bestämmer i vilken 

riktning gasmolnet kommer att färdas.   

 

Representativa väderuppgifter för terminalens plats erhålls från Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut (SMHI). Väderstationen befinner sig i Göteborg, cirka 6-7 km öster om 

terminalen. Utgående från dessa data blir sex representativa vädertyper framtagna för dag och natt 

separat (inklusive vindriktningsfrekvenser).  

5.2 Befolkning 

För att beräkna samhällsrisken krävs information om den lokala befolkningen. Befolkningen kan 

indelas i personer på platsen och personer utanför platsen. Personer på platsen ingår inte i 

samhällsriskberäkningen, eftersom denna endast riktar sig på externa risker. En allmän beskrivning av 

den boende och arbetande befolkningen utanför platsen ges i avsnitten 2.1.2 och 2.1.3. 

 

Enligt Referenshandboken Gruppriskberäkning (referens /3/) kan följande antaganden användas för att 

bedöma det totala antalet närvarande personer vid en industrianläggning: 

 Vid industrianläggningar finns 1 person per 100 m
2
 närvarande;  

- Vid processområden är samma antal personer närvarande under dagen och natten; 

- Vid verkstadsområden är endast personer närvarande under dagen; 

 Vid kontor är 1 person per 30 m
2
 närvarande under dagen, medan ingen är närvarande under 

natten. 

 

Detta anses vara konservativa uppskattningar. För de flesta företag som finns i Skarviksområdet är det 

totala antalet anställda känt och detta har använts i analysen. Information runt antal personer per 

anläggning har tillhandahållits av hamnmyndigheterna och sammanfattas i Tabell 4. För företag där 

ingen data finns tillgängliga har riktlinjerna och antagandena enligt Referenshandboken 

Gruppriskberäkning använts. 

 
 

Tabell 4: Företag i Skarviksområdet 

Företag Personer under dagen Personer under natten Kartreferens 

Logent Kontorsbyggnad i D3 15 personer 

inomhus 

Stuvare upp till 40 personer inom och 

utanför området. 

Lagerbyggnaden i C4 5 personer 

inomhus under dagen 

11 personer under natten för 

fraktexpedition, stuvare om ett 

fartyg lägger an nattetid. 

C4, D3 

Staybolt 3 personer 3 personer C5 

Preem depå Skarvik hamn Kontor 15 

7 personer i depå  

5 personer 24/7 i fraktexpedition 

5 personer 24/7 i fraktexpedition Gränsen C5-

C6, D5, D6 

 

RECI 4 -5 personer  1 på jour C5 

Scanlube 40 personer  Ej tillämpl. C6 

ST1 Kontor 15 

7 personer i depå  

5 personer 24/7 i fraktexpedition D6 
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Företag Personer under dagen Personer under natten Kartreferens 

70 lastbilar/dag 

5 personer 24/7 i fraktexpedition 

VOPAK/Stena Ej tillämpl. Ej tillämpl. C5 

Nordic Storage Ej tillämpl. Ej tillämpl. C5 

ODEC Tankrengöring 5 i kontor, 15-20 allt som allt Ej tillämpl. D6/D7 

Preem Depå 15 Ej tillämpl. B6, C6 

Nynas Ej tillämpl. Ej tillämpl. D7/D8 

Energihamnens hamnkontor, 

(GHAB), 

30 5 E6 

Energihamnens verkstad och 

värmecentral, (GHAB), 

5 Ej tillämpl. C5 

VOPAK 15 Ej tillämpl. C5 

VOPAK Depå Personer kommer och går, ej permanent 

på platsen 

Ej tillämpl. B3, B4 

Rodhe tankrengöring 2 personer Ej tillämpl. B4 

Göteborgs energi 

värmecentral 

5 personer Ej tillämpl. B5 

Energihamnens portterminal, 

(GHAB), 

2 -3 personer 24/7 2 -3 personer 24/7 B6 

Pir 506-509 

 

500 fartyg per år St1. Cirka 5 personer 

vid varje besök under 1 timme. 

500 fartyg per år St1. Cirka 5 

personer vid varje besök under 1 

timme. 

korsar E6, D6, 

D7, E7 

Pir 510-511 70 % av året 25 personer besättning och 

dessutom 5 personer från hamnen vid 

varje besök 

70 % av året 25 personer 

besättning och dessutom 5 personer 

från hamnen vid varje besök 

E6 

Kaj 516-512 Ej tillämpl. Ej tillämpl. D5 

Kajer 519, 520, 521 Ej tillämpl. Ej tillämpl. E4, E5 

5.3 Tändningskällor 

Ett utsläppt, antändligt, gasmoln kan tändas genast eller med fördröjning, beroende på förekomsten av 

tändningskällor. Utan tändningskälla kommer molnet att spridas och skingras till lägre än antändlig 

koncentration. 

 

För denna QRA granskas tändningskällor utanför LNG-terminalens anläggningsgräns endast för att 

beräkna samhällsrisken. Enligt den holländska Referenshandboken Riskbedömning ska en konservativ 

metod användas för att beräkna den personliga risken. Vid denna (öppet fält-) metod antas att varje 

utsläppt gasmoln kommer att tändas vid det maximala markavtrycket vid den undre 

antändningsgränsen (dvs. att sannolikheten för antändning är 100 % och oberoende av specifika 

tändningskällor utanför platsen). 

 

Information krävs om fördelningen av tändningskällor i anläggningens närhet, tillsammans med 

information om deras tändningskraft. Tändningskällor vid en QRA-analys kan vara av tre typer: 

 Punktkällor: Kända specifika källor såsom facklor, verkstäder etc. 

 Linjekällor: Vägar, järnvägar, elektriska distributionsledningar etc. 

 Ytkällor: Befolkning, industrianläggningar utan känd placering av specifika tändningskällor. 

Tändningsrisken som antas för olika typer av källor utgår från sannolikheterna enligt den "gamla" 

Purple Book (ref. /3/) och återges i Tabell 5.  
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Tabell 5: Sannolikhet för antändning vid olika källor 

 
Tändningskälla 

Sannolikhet för antändning inom en 

minut 

Punktkällor Fackla 1,0 

 Ugn utomhus 0,9 

 Ugn inomhus 0,45 

 Värmepanna utomhus 0,45 

 Värmepanna inomhus 0,23 

Linjekälla Elektricitetsledning (per 100 m) 0,2 

 Landsväg (per 100 m) 0,4 

 Järnväg (per 100 m) 0,8 

 Fartyg 0,5 

Ytkällor Kemisk fabrik 0,9 

 Oljeraffinaderi 0,9 

 Tung industri 0,7 

 Magasin för lätt industri Endast bostadsområde 

Befolkning Bostadsområde (per person) 0,01 

 Industriområde (per person) 0,01 

 

Göteborgs Hamn har tillhandahållit DNV data om tändningskällor för Skarviksområdet. En översikt 

visas i Tabell 6, som sedan har tagits med i QRA-modellens beräkningar. 

 
Tabell 6: Befintliga tändningskällor i Skarviksområdet (exklusive befolkning), tillhandahållna av Göteborgs Hamn 

Typ Tändningskälla Placering (kartreferens) 

Punktkällor Fackla Ej tillämpl. 

 Ugn utomhus Ej tillämpl. 

 Ugn inomhus Ej tillämpl. 

 Värmepanna utomhus Ej tillämpl. 

 Värmepanna inomhus Preem-depå vid foten av Pir 519, kartreferens D5 

Värmecentral Göteborgs Hamns, kartreferens C5 

Värmecentral Göteborg Energi, kartreferens B5 

Linjekälla Elektrisk distributionsledning Transformator vid ST1, kartreferens D6 

Transformator vid Göteborgs Hamn, kartreferens C5 

Transformator Scanlube, kartreferens C6  

 Landsväg (per 100 m) Baserad på detaljerad trafikinformation, tillhandahållen av 

Hamnkontoret 

 Järnväg (per 100 m) Baserad på detaljerad trafikinformation, tillhandahållen av 

Hamnkontoret 

 Fartyg Baserad på detaljerad trafikinformation, tillhandahållen av 

Hamnkontoret 

Ytkällor Kemisk fabrik Ej tillämpl. 

 Oljeraffinaderi Ej tillämpl. 

 Tung industri Ej tillämpl. 

 Magasin för lätt industri Som vid befolkning 
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6 RISKRESULTAT OCH -BEDÖMNING 

6.1 Kriterier personlig och samhällsrisk 

Individrisk 

I Sverige finns inga specifika riskkriterier. De mest omfattande och hanterade kriterierna för 

Individrisk är de som ställs av Storbritanniens HSE, enligt nedan, för nya verksamheter: 

 Maximal acceptabel risk för anställda 10
-4

 per år 

 Maximal acceptabel risk för utomstående 10
-5

 per år 

 Försumbar risk 10
-7

 per år 

Dessa kriterier ska tillämpas för totalen av de industriella risker som hotar den mest utsatta enskilda 

personen, som antas vara normalt känslig för de aktuella riskerna, vara närvarande under en rimlig 

tidsrymd, vara utomhus och försöka komma undan när en olycka inträffar. Det ovan givna kriteriet för 

maximal acceptabel risk vid nya verksamheter är ungefär 10 gånger lägre än risken att omkomma i 

trafiken. Den försumbara risken är ungefär lika med risken att omkomma till följd av ett blixtnedslag. 

 

De holländska riskkriterierna för extern säkerhet föreskrivs i Förordningen Extern Säkerhet 2011. De 

holländska kriterierna för Individrisk ställer för känsliga objekt (t.ex. bostäder, sjukhus) ett 

riskgränsvärde på 10
-6

 per år som inte får överskridas. För objekt med begränsad känslighet (t.ex. 

mindre kontorsbyggnader <1500 m
2
) gäller samma gräns som riktvärde, men som under särskilda 

villkor kan överskridas.  

 

Samhällsrisk 

Samhällsrisken definieras som den (kumulativa) frekvensen per år att en viss grupp personer avlider 

samtidigt till följd av olyckor (dvs. täthetsförlust) som inträffar inom anläggningens gränser. Kriterier 

för samhällsrisk har inte fått samma tillämpning som kriterierna för Individrisk, eftersom de kräver 

mycket svårare koncept och beräkningar. Storbritanniens HSE har använt anpassade personliga 

riskkriterier för att betrakta samhällsrisker, men har på senare år övergått till bruk av särskilda kriterier 

för samhällsrisk. Dessa kriterier har ställts för befintliga snarare än nya anläggningar och är mindre 

stränga än de holländska kriterierna. Utgående från en omfattande studie av föreskrivna kriterier för 

samhällsrisk jorden runt har DNV formulerat preliminära samhällsriskkriterier som kan användas för 

både befintliga och nya anläggningar (Teknisk Not 17). De holländska kriterierna är dock strängare 

och används även i den föreliggande riskbedömningen.  

 

Samhällsrisk återges som en FN-kurva, som är en Log-log-graf: X-axeln visar antalet dödsfall och Y-

axeln den kumulativa olycksfrekvensen, med antalet dödsfall lika med N eller mer. De ovannämnda 

riskkriterierna kan definieras enligt nedan, uttryckt som FN-kurvans lutning: 
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Tabell 7: Definition samhällsriskkriterier 

Kriterier samhällsrisk (källa) 

FN-

kurvans 

lutning 

Maximal acceptabel 

skärningspunkt med 

N=1 

Försumbar 

skärningspunkt med 

N=1 

DNVs föreslagna kriterier för samhällsrisk 

(nya anläggningar) kan tillämpas för 

utomstående och alla industrianställda i 

området. 

-1 10
-4 

10
-6 

De holländska kriterierna, VROM (nya 

anläggningar) gäller vanligen endast för 

utomstående och för industrier som inte 

bearbetar stora mängder skadliga ämnen 

(icke-BRZO-regim). 

-2 10
-3 

10
-5 

 

6.2 Individrisk, resultat 

Den platsspecifika individrisken (Location-Specific Individual Risk - LSIR) visas i Figur 8 och Figur 9 

och återger risken för en tänkt person som befinner sig på en viss plats, 24 timmar per dag och 365 

dagar per år, som inte bär skyddskläder men har möjlighet att komma undan. Individrisk definieras 

som frekvensen varmed en enskild person kan väntas ådra sig en viss nivå av personskada (med dödlig 

följd) efter det att en specifik risk har uppstått. Individrisk innebär risk för dödsfall och anges som risk 

per år. I denna QRA uppstår riskerna till följd av potentiella utsläpp i samband med möjliga fel av 

LNG-utrustning. 

En totalöversikt över individrisken till följd av LNG-terminalen (risknivåer på 10
-4

/år till 10
-8

/år) visas 

i Figur 8. Det kan påpekas att den personliga riskkonturen på 10
-8

/år inte når fram till något 

bostadsområde. Detta tyder på att bostadsområden utsätts för en lägre risk än 10
-8

/år till följd av de 

planerade verksamheterna vid LNG-terminalen. HSE anger, för nya anläggningar, att en risknivå på 

10
-7

/år eller lägre kan anses som försumbar. Därför kan, utgående från HSEs kriterier, risken för 

omliggande bostadsområden till följd av LNG-terminalen anses som försumbar.  

 

Följande slutsats kan dras av Figur 9:  

 Den personliga risken för bostadsområden är acceptabel enligt Brittiska HSE och holländska 

kriterier, eftersom inga känsliga objekt eller utomstående (t.ex. boende) utanför anläggningen 

kommer att utsättas för en högre risknivå än 10
-5 

respektive 10
-6

/år.  
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Figur 8: Platsspecifika individriskkonturer för LNG-terminalen (översikt) 

 

 
Figur 9: Platsspecifika individriskkonturer för LNG-terminalen (zoombild) 
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De återgivna individrisknivåerna kan nå de närliggande petrokemiska lagrings- och 

behandlingsverksamheterna, men dessa nivåer återger i allmänhet inte den verkliga personliga risken 

för anställda i ett ISPS område och i andra delar av hamnen. Detta beror på att den visade 

platsspecifika individrisken (Location Specific Individual Risk - LSIR) inte får förväxlas med den 

personspecifika individrisken (Individual-Specific Individual Risk - ISIR), som anger risken för en 

viss person som är närvarande på en viss plats under olika tidsperioder (t.ex. hamnarbetare). LSIR 

återger risken för en tänkt person som befinner sig på en viss plats, 24 timmar per dag och 365 dagar 

per år. ISIR kan betraktas som en mer realistisk siffra än LSIR.  

 

Eftersom de flesta personer som arbetar i Skarviksområdet inte är närvarande hela tiden (24/7, 365 

dagar per år), är den verkliga risken de löper till följd av LNG-terminalen i praktiken lägre än den 

personliga risken som återges i Figur 8 och Figur 9. Den verkliga risknivån för anställda i området 

ligger t.ex. troligen närmare den personliga risknivån sänkt med en faktor 4. Härvid utgås från att 

ingen anställd är närvarande mer än 45 timmar i veckan under 48 veckor om året, att de anställda inte 

bor i företagets direkta närhet och att riskerna är jämnt fördelade över dygnets 24 timmar. För att 

kompensera för denna antagna närvarotid för anställda i Skarviksområdet har individriskerna beräknats 

på nytt och reducerats med en faktor 4. Denna ISIR för anställda med den antagna närvarotiden visas i 

Figur 10. 

 

 
Figur 10: Den personspecifika individrisken för anställda (faktor 4 lägre än den platsspecifika personliga risken, 

med iakttagande av deras begränsade närvarotid i Skarviksområdet)  
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I områden där anställda finns på plats 24/7 eller en stor del av tiden är de ovan visade LSIR 

riskkonturerna en mer representativ återgivning.  

 

Det måste påpekas att individrisken för vägtrafikanter bör reduceras med en faktor på ca 100. Härvid 

utgås från att en person som passerar anläggningen över vägen inte kommer att vara närvarande mer än 

1 % av tiden. Den värst utsatta personen i denna kategori kan vara en taxichaufför som regelbundet 

passerar anläggningen. I allmänhet, när denna sänkning vägs in, individrisken för passerande 

trafikanter (som kan vara utomstående) försumbar eller åtminstone acceptabel (<10
-5

/år), vilket gäller 

även med hänsyn till risker från LNG-terminalen. 

 

Följande slutsats kan dras av Figur 10:  

 Den personspecifika personliga risken för anställda är inte högre än 10
-4

/år och får därför betraktas 

som acceptabel enligt HSEs maximimalt tillåtliga riskkriterier för anställda. 
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6.3 Samhällsrisk, resultat 

Samhällsrisken för hela befolkningen, 

såsom definierad i avsnitt 5.2 och återgiven 

som en FN-kurva, visas i illustrationenerna 

nedan. DNVs provisoriska kriterier för 

samhällsrisk återges också som linjer i FN-

kurvan. Det kan påpekas att samhällsrisken 

inte överskrider den maximalt tillåtliga 

risken enligt DNVs provisoriska kriterier.  

Figur 12 återger samhällsrisken enligt de 

strängare, men ej normgivande, kriterierna 

för samhällsrisk som föreskrivs av 

holländska myndigheter. Samhällsrisken 

överskrider de holländska kriterierna, som 

dock vanligen endast tillämpas för 

utomstående och inte för hela befolkningen 

i terminalens omgivning. Normalt utförs i 

Nederländerna en separat beräkning av 

samhällsrisken, som inte omfattar 

befolkningen vid företag som bearbetar 

stora mängder farliga substanser, som i ett i 

ett ISPS område.    

 

Samhällsrisken för dödsfall för stora grupper 

personer (>10) orsakas primärt av scenariot: 

Katastrofal bristning (omedelbart utsläpp) av 

de trycksatta förvaringscylindrarna (ca 51 % 

totalt bidrag).  

Orsaken varför detta scenario bidrar till 

samhällsrisken (>10 dödsfall) är att vid 

utsläpp kommer ett stort gasmoln att kunna 

nå en stor del av industriområdet i antändliga 

koncentrationer. Vid antändning skulle den 

åtföljande stora löpelden utgöra en dödlig 

risk för en stor grupp personer samtidigt. 

Fastän en ett katastrofal brott av den 

trycksatta tanken (med dubbel vägg) är 

mycket osannolik, skulle följderna om det 

ändå sker vara svåra att kontrollera eller 

lindra. 

Felfrekvensen för katastrofalt brott av 

förvaringstanken är tagen från den holländska 

Referenshandboken Riskbedömning (5,0 x 10
-

7
/år) och är väl i linje med frekvensen som återfinns i ARF Library för trycksatta 

Figur 12: Samhällsrisk med de holländska 

myndighetskriterierna 

Figur 11: Samhällsrisk med DNVs föreslagna kriterier 
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förvaringsanordningar (4,70 x 10
-7

/år). Osäkerhetsfaktorn för de uppskattade frekvenserna för 

tryckförvaringstanken är i allmänhet högst för katastrofala brott, till följd av den ringa erfarenheten 

med sådana fel (se också 4.3). Dessutom är det osäkert huruvida tidigare flescenarier kan tillämpas på 

nutida tankkonstruktioner eftersom dessa ständigt förbättras. 

6.4 Riskrangordning och konsekvensberäkning 

För att fastställa vilka scenarier som bidrar mest till 

den personliga risken har punkter för riskrangordning 

introducerats. Det verkliga riskbidraget per scenario 

varierar per plats, beroende på det enskilda scenariots 

frekvens och över vilket avstånd ett visst scenario kan 

utgöra en fara för personer. Vanligen introduceras 

riskrangordningspunkter någonstans längs en kontur 

som slutligen används till att fastställa om risken är 

acceptabel. Därför har en riskrangordningspunkt 

införts norr om terminalen mellan konturerna för 10
-

6
/år och 10

-7
/år. Riskrangordningen återges i Tabell 8. 

Slutsatsen är att den personliga risken på längre 

avstånd orsakas främst av scenarier varvid en 

trycktank plötsligt brister. Den skadliga följden som 

bidrar mest till risken är spridning av ett gasmoln som 

antänds, fördröjt och i det fria, och orsakar en löpeld 

på avstånd. Löpeldens konturer vid katastrofal 

bristning av förvaringstanken återges i Figur 13.   

Tabell 8: Riskrangordning för scenarier som bidrar mest till 

risken (för en plats norr om konturen för 10
-6

/år) 

Scenario Risk (/år) Procentandel 

(%) 

Kumulativt (%) 

Omedelbart utsläpp ur en av de trycksatta 

förvaringscylindrarna (30T01-07.CR) 

3,56E-07 85,57 85,57 

Brusten samlingsstation lossning, full diameter, med 

ESD-ingrepp (Line10U.CR.ESD+) 

1,99E-08 4,78 90,35 

Brusten lossningsledning, full diameter, under viloläge 

med ESD-ingrepp (Ledning7H.CR.ESD+)  

1,24E-08 2,98 93,32 

…  6,68 100,00 

TOTALT 4,15E-07 100,00 100,00 

 

Figur 13: Löpeldens effektzon (avstånd till LFL) vid 

plötslig bristning av en tryckförvaringstank för 

LNG (för värsta väderleksförhållanden F1.5) 
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6.5 Värstafallsscenario 

Det värsta tänkbara scenariot definieras som ett utsläpp som har följder över det maximala 

effektavståndet vid värsta tänkbara väderleksförhållanden. I allmänhet är sannolikheten att det värsta 

tänkbara effektavståndet uppnås är mycket låg. QRA-analysen visar att det värsta tänkbara scenariot 

uppstår vid en kollision med ett förtöjt LNG-

tankfartyg som leder till punktering av lasttanken 

med en representativ hålstorlek på 750 mm. 

LNG rinner då ut i vattnet i en ständig ström. En 

LNG-pöl bildas ovanpå vattenytan, med ett stort 

gasmoln till följd av snabb avdunstning genom 

att pölen absorberar stora mängder värme ur 

vattnet och den omgivande luften. Detta gasmoln 

kan täcka stora avstånd vid antändliga 

koncentrationer, beroende på vädrets stabilitet 

och vindhastigheten. Figur 14 återger avstånden 

till koncentrationsgränserna (UFL och LFL) för 

det ovan beskrivna värstafallsscenariot vid värsta 

tänkbara väderleksförhållanden (F1.5). Som 

synes kan LFL-gränsen nå Göteborgs 

bostadsområden, men endast vid stabilt väder 

och en låg vindhastighet. Sannolikheten att ett 

ångmoln verkligen når ett bostadsområde till 

följd av detta scenario anses vara mycket låg 

(<<10
-9

/år
3
).    

  

 

6.6 Transportrisk inom hamnområdet   

De sammanlagda resultaten för personlig och grupprisk i samband med LNG-transport över väg och 

järnväg i Skarviksområdet visas i Figur 15.  

Följande observationer och slutsatser följer av Figur 15:  

 Den personliga risken i samband med den väntade transporten av LNG inom Skarviksområdet är 

inte högre än 10
-6

/år. Enligt det brittiska HSE och holländska riskkriterier skulle risken anses vara 

acceptabel, både för anställda och för utomstående. I själva verket skulle de flesta anställda som 

arbetar nära vägen eller järnvägen utsättas för en försumbar risknivå (<10
-7

/år) enligt HSEs 

riskkriterier, särskilt om man iakttar en reduktionsfaktor 4 för individrisk i samband med de 

anställdas begränsade närvaro i området.   

 Samhällsrisken överskrider inte den maximalt tillåtliga risken enligt kriterierna i holländsk 

lagstiftning för extern säkerhet. Detta anger att samhällsrisken i samband med transport av LNG i 

Skarviksområdet är acceptabel jämfört med de stränga holländska kriterierna för samhällsrisk (och 

alltså även jämfört med de mindre stränga, föreslagna normerna som föreslås av DNV). 

                                                
3 Utgående från sannolikheten för själva händelsen, fördröjd antändning och vindens riktning, hastighet och stabilitet.  

Figur 14: Avstånd till koncentrationsgränser (UFL och 

LFL) vid värstafallsscenariot enligt QRA: Hål i fartygets 

lasttank (750 mm) till följd av kollision (vindtyp: F1.5). 

det skall poängteras att bilden visar hela det område som 

kan drabbas beroende på vindriktning. Vid ett utsläpp 

drabbas bara de områden som ligger i vindriktningen. 
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 Risken för dominoeffekter (eller eskalering) till fastigheter längs landsväg eller järnväg anses vara 

försumbara. Konturerna för individrisk visar sannolikheten för dödsfall för oskyddade personer 

och inte för förstörda byggnader (som är mycket mindre känsliga). Därför kan 

individriskkonturerna betraktas som en grov men konservativ uppskattning av risken för möjliga 

dominoeffekter inom hamnen, som alltså i alla fall kan väntas vara lägre än 10
-7

/år och därmed 

försumbar.      

Som del av en känslighetsanalys har riskresultaten beräknats separat för LNG-transport via landsväg 

respektive järnväg. Resultaten återges i Figur 16 till Figur 17. Slutsatsen är att den sammanlagda 

transportrisken till största delen består av LNG-vägtransport.  Den platsspecifika individrisken i 

samband med LNG-tågtransport är ytterst låg och i alla fall lägre än 10
-8

/år. 

 

 

Figur 15: Platsspecifik personlig risk (V) och samhällsrisk (H) för transport av LNG (väg + järnväg)  

 
Figur 16: Platsspecifik personlig risk (V) och samhällsrisk (H) för transport av LNG (väg)  
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Figur 17: Platsspecifik personlig risk (V) och samhällsrisk (H) för transport av LNG (järnväg) i Skarviksområdet 
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7 MÖJLIGA DOMINOEFFEKTER OCH EXTERN SKADA 

Möjliga domino- eller s.k. eskaleringseffekter kan uppträda till följd av en skadlig incident (t.ex. brand 

eller explosion) som sker någonstans utanför (externt; t.ex. vid närliggande företag) eller inom (internt) 

LNG-terminalens gräns. För att betraktas som relevanta dominoscenarier måste dessa effekter 

potentiellt kunna orsaka katastrofala händelser (ansenliga eskaleringsrisker). Dessa katastrofala 

händelser kan orsakas av:  

 Kraftig värmestrålning (kombinerat med tillräcklig utsättningstid) till följd av brand, 

 Utsättning för en övertrycksvåg till följd av en explosion,  

 Kringflygande fragment (t.ex. till följd av BLEVE).  

 

Följande dominoeffekter kan särskiljas: 

 Interna dominoeffekter (riskscenarier på platsen orsakar en katastrofal händelse hos annan 

(närliggande) utrustning inom området), 

 Dominoeffekter inom området till följd av riskscenarier utanför terminalens gräns,  

 Dominoeffekter utanför terminalgränsen orsakade av riskscenarier som utspelar sig inom 

terminalens område.  

 

Extern skada omfattar risken för utsläpp till följd av t.ex. kollision med ett fordon. Lämpliga 

myndighetsåtgärder bör vidtas för att förebygga utsläpp till följd av extern skada, såsom 

hastighetsbegränsning eller fysiska barriärer, så att inga tillkommande scenarier behöver tillfogas till 

QRA (ref. /1/). Relevansen av extern skada diskuteras i avsnitt 7.4.  

7.1 Interna dominoeffekter 

Interna dominoeffekter uppträder om ett fel i en anordning som innehåller skadliga ämnen leder till ett 

fel i en annan anordning som innehåller skadliga ämnen. Ett exempel är en BLEVE som uppstår i ett 

tryckförvaringskärl till följd av en strål- eller pölbrand. Risken för interna dominoeffekter hålls så låg 

som möjligt genom en genomtänkt design av anläggningen. Terminalen kommer att konstrueras enligt 

EN-1473. Med hjälp av deterministiska kriterier fastlagda i EN-1473, bilaga A, kan inbördes avstånd 

fastställas mellan utrustning och objekt som syftar på att reducera sannolikheten för interna 

dominoeffekter som berör platsens utrustning eller känsliga objekt såsom kontorsbyggnader etc. 

 

Dominoeffekter kan också redan vara (delvis) medräknade i de använda felfrekvenserna. Följaktligen 

blir dominoeffekter inom en anläggning inte explicit medtagna i en QRA, utom i situationer varvid ett 

fel i den ena komponenten helt tydligt kommer att orsaka ett fel hos en annan komponent. I detta 

särskilda fall måste en intern dominoeffekt tas med i en QRA (ref. /1/). 

 

I denna QRA har ett BLEVE-scenario för en tankbil och en järnvägsvagn med LNG tagits med som ett 

möjligt internt dominoscenario (t.ex. att en pöl- eller strålbrand vid laststationen för tankbilar kan 

påverka biltanken). En BLEVE i en tankbil eller järnvägsvagn med LNG kan ge avsevärda 

övertryckseffekter på stort avstånd. Övertrycksnivåer till följd av BLEVE i tankvagnens eller 

tankbilens tank återges i Figur 18 respektive Figur 19. Vi påpekar att utrustning på platsen kan utsättas 

för avsevärt övertryck till följd av dessa scenarier. Beroende på hur känslig den utsatta utrustningen är 

för övertryck kan detta leda till intern eskalering.  

Tabell 9 ger en översikt över känslighetskriterier för diverse utrustning på platsen, tagna från en 

holländsk artikel om dominoeffekter hos utrustning (ref /5/).  
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Tabell 9: Känslighetskriterier för olika typer av anordningar och objekt vid utsättning för övertryck (ref /5/) 

Utrustning Övertrycksnivå (bar) 

Processanordningar (t.ex. kompressorer/pumpar) 0,45 

Tryckförvaring (t.ex. cylindertankar) 0,45 

Full containment lagertank 0,30 

Transportrörledningar ovan mark 0,45 

Fartyg – trycksatta semi-gastankar 0,45 

Fartyg – atmosfärtryck dubbelt skrov 0,20 

(Kontroll-) byggnader Varierar med konstruktion (t.ex. 200-700 

mbar) 

 

   
Figur 19: Övertrycksnivåer vid varm BLEVE i tankbil 

 

Med eftertryck måste påpekas att ovan beskrivna BLEVE-scenarier är högst osannolika. Frekvensen 

för en BLEVE i en tankbil uppskattas på 1,07 x 10
-7

/år och för en järnvägsvagn på 6,96 x 10
-8

/år (se 

även bilaga 1). Sålunda kan slutsatsen dras att dessa risker ej signifikant (t.ex. >10 %) bidrar till den 

ursprungliga felfrekvensen för den största delen av utsatt utrustning på platsen 

(pumpar/kompressorer/ledningar).    

 

Lagertanken (full containment) kan motstå upp till 300 mbar övertryck och är därför känslig för 

potentiella BLEVE-scenarier. Katastrofal bristning av den dubbla inneslutningen ingår ej som tänkbart 

scenario i QRA, eftersom frekvensen är försumbar (1 x 10
-8

/år). Härvid utgås från att inga ytterligare 

platsspecifika påfrestningar föreligger som skulle höja denna frekvens. Det är därför absolut 

nödvändigt att lagertanken inte kan utsättas för ett övertryck på 300 mbar eller mer. Stora 

gasmolnsexplosioner vid LNG-terminaler håller sig vanligen inom 200 mbar övertryck, eftersom 

området knappast eller endast delvis är inneslutet
4
, och skulle därför inte kunna påverka lagertanken 

eller annan utrustning katastrofalt. Som redan påvisats skulle en BLEVE inom området kunna orsaka 

högre övertryck. Efter en BLEVE vid både en bil och en järnvägsvagn kan inte ett övertryck på 300 

mbar uppnås i lagertanken . 

                                                
4 LNG-terminaler har i allmänhet en öppen uppställning, så att de är mycket mindre inslutna än t.ex. raffinaderier. Tidigare QRA-studier 

utförda av DNV har fastställt att en stor LNG-terminal har en inneslutning som ger en Multi-energi (ME) explosionsstyrkenivå på 5, 

vilket innebär att det maximala övertrycket som kan uppstå inom terminalen till följd av en stor gasmolnsexplosion inte överskrider 

200 mbar. För uppställningen av GO4LNG-terminalen bör också en ME styrkefaktor på 5 gälla.  

Figur 18: Övertrycksnivåer vid varm BLEVE i 

järnvägstankvagn 
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Vad det gäller känslighet för splitter kan lagertanken stå emot stora fragment som kastas med stor 

hastighet, eftersom den har en tjock yttervägg av betong. Ett flygande fragment som väger 2000 kg och 

färdas med 50 m/s har ingen påtaglig effekt på betongstrukturen
5
. De tyngsta delarna av en tankbil 

eller tankvagn kommer högts sannolikt att kastas undan i fordonets längdriktning. Vid stationen är 

fordonen inte riktade mot cisternen utan parallellt med dess omkrets. Följaktligen förväntas inga 

kraftigare träffar av splitter mot den fulla cisternen. 

 

De trycksatta förvaringscylindrarna för LNG kan motstå ett övertryck upp till 450 mbar. En BLEVE i 

en järnvägsvagn och tankbil kan skapa övertryck på 450 mbar eller mer mot de närmaste 1-2 

tryckcylindrarna. Om man betraktar utgångsfrekvensen för katastrofal bristning av en av dessa tankar 

(1 x 10
-6

/år
6
) jämfört med frekvensen för BLEVE (1.77x10

-7
/år), skulle fel frekvensen för de öka med 

ca 18% för de närmaste 1-2 tryckcylindrarna. 

 

En BLEVE-incident hos tryckcylindrarna betraktas inte som ett tänkbart scenario, eftersom 

sannolikheten för ansenlig åverkan på en LNG-tank från en brand som inträffar under eller helt nära 

tanken kan anses vara mycket lägre för tryckcylindrarna än för en tankbil vid lastningsstationen. Detta 

beror på att sannolikheten för ett fall av utsläpp med en sådan brand till följd är mycket större på en 

plats där omlastning (oftast) sker. Denna slutsats är i linje med referenshandboken riskberäkningar 

(ref. /1/).  

7.2 Externa dominoeffekter orsakade av terminalen 

Det finns tre sorters risker som kan orsaka dominoeffekter: 

 Explosioner med ansenligt övertryck (t.ex. 100-450 mbar, beroende på hur explosionskänslig det 

utsatta objektet är). 

 Bränder: strål- eller pölbrand med tillräcklig värmestrålning i kombination med utsättningstiden 

och eldkula (endast flamkontakt). 

 Splitter till följd av katastrofal bristning av tryckutrustning (t.ex. BLEVE) 

                                                
5 http://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_1252006/html/eiareport/Part3/Section13/Sec3_Annex13A5.htm 
6 10 minuter utsläpp (5 x 10-7/år) och momentan bristning (5 x10-7/år) är scenarier för cylindertanken som båda betraktas som 

katastrofala. 
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Explosioner 

Till följd av terminalens "öppna" lay out och därmed brist på omslutna och trånga platser, är det 

osannolikt att explosion av antändliga metanmoln kan uppträda inom området med ett sådant övertryck 

att detta kan orsaka katastrofal skada hos utrustning på platsen eller objekt utanför anläggningens 

gränser som kan motstå ett övertryck på 200 mbar eller mer
7
. Det är dock tänkbart att ett LNG/NG-

moln driver med den rådande vindriktningen in i Skarviksområdet och antänds på en instängd plats där 

ett allvarligt övertryck kan uppstå. Sannolikheten för explosioner orsakade av gasmoln från LNG-

terminalen och följder i form av eskaleringsrisk vid anläggningar i Skarviksområdet kommer att 

bedömas i en separat eskaleringsriskanalys i kapitel 8.               

BLEVE-incidenter såsom beskrivs ovan kan orsaka ett avsevärt övertryck, en eldkula och splitter som 

möjligen kan leda till dominoeffekter utanför terminalens område. Som vi redan har konstaterat 

betraktas dock frekvensen för en sådan händelse som för låg för att vara ett relevant, 

"dominoframkallande" scenario utanför anläggningen. Som exempel kan nämnas att 

atmosfärtryckcisternerna för petrokemiska produkter som befinner sig strax bredvid LNG-terminalens 

nordgräns har en utgångsfrekvens för katastrofal störning på 1 x 10
-5

/år enligt referenshandboken 

riskbedömning (ref /1/). Figur 18 och Figur 19 visar att dessa cisterner inte kan påverkas av en BLEVE 

på platsen med katastrofal bristning till följd eftersom 200mbar inte nås.  

Bränder 

Pöl- och strålbränder måste brinna länge (normalt 20 respektive 15 minuter) och avge tillräcklig 

värmestrålning till de utsatta objekten (>37,5 kW/m
2
 för värmeskyddad utrustning) för att kunna 

orsaka katastrofal skada. Lågan från en LNG-pölbrand har en utstrålad effekt på 220 kW/m
2
, på grund 

av den öppna lågan. Värmestrålning avtar snabbt som funktion av avståndet, därför kommer objekt 

som befinner sig på tillräckligt avstånd från pölbranden att utsättas för mycket mindre värmestrålning 

än vad lågan avger.  

LNG-pölbränder brinner vanligen inte särskilt länge till följd av pölens snabba avdunstning (och 

förbränning) medan branden pågår. Detta beror dock på utsläppets omfång och den sålunda bildade 

pölens storlek. Normalt kommer ett ESD-system snabbt att ingripa och begränsa utsläppets omfång. 

Vid antändning skulle en medelstor LNG-pölbrand inte brinna längre än 10-20 minuter. Den kan 

brinna längre i det osannolika fallet att en pölbrand fortsätter att matas med LNG (t.ex. vid ett utsläpp 

där skyddssystemen inte fungerar väl och inte stoppar det vidare utsläppet till pölen).  

En strålbrand av LNG eller NG har normalt en begränsad tidslängd och omgivningseffekt, av följande 

orsaker: 

 Snabb frånskiljning av anslutna system (t.ex. ESD-ventiler i ledningar eller monterade på fartyg) 

stoppar bränsleflödet till strålen. 

 Det snabba tryckfallet i systemet uppströms från öppningen ger en mindre riktad stråle. 

 Lågans längd och tillhörande kraftiga värmeutstrålning når sällan ett avstånd långt utanför 

anläggningens område, där den kan orsaka en dominoeffekt. Om känsliga objekt eller anordningar 

för förvaring av skadliga ämnen befinner sig nära områdets gränser, rekommenderas en separat 

bedömning.    

                                                
7
 Utgående från en explosionsstyrkefaktor 5 för LNG-terminaler (utgångsvärde för LNG-terminaler med tanke på den ringa 

byggnadstätheten, och även tillämpligt för denna terminal) vid granskning av en Multi-Energi explosionsmodell, är det 

maximala källövertrycket från explosionen inte högre än 200 mbar. De flesta objekt kan motstå ett övertryck på 200 mbar, 

se även känslighetskriterierna i Tabell 9 och Tabell 10. 
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Genom kombinationen av ovanstående orsaker kan (L)NG-strålbränder väntas ha endast begränsad 

kapacitet att orsaka en dominoeffekt i LNG-terminalens direkta omgivning. 

En löpeld (flamhastighet <10 m/s) orsakar ingen skada hos utrustning eftersom utsläppstiden är för 

kort och inget påtagligt övertryck uppstår. 

 

En eldkula är en mycket snabb förbränningsprocess som vanligen orsakas av en BLEVE, vilken i sin 

tur endast uppträder vid komprimerade vätskor. Om en komprimerad gas släpps ut snabbt, uppstår en 

stråle med extrem hastighet och turbulens. Som redan nämndes ovan, är sannolikheten för en BLEVE-

incident vid LNG-terminalen för låg för att betraktas som en relevant orsak till en dominoeffekt. 

Eldkulor kan även förekomma vid stora gasutsläpp, men dessa avger mycket mindre värme än en 

BLEVE och kräver särskilda förutsättningar med hög turbulens, osannolikt vid ett LNG-utsläpp i 

öppna luften. 

 

Av ovanstående kan slutsatsen dras att LNG-eldkulor, pöl- och strålbränder ur risksynpunkt endast kan 

väntas ge ett begränsat bidrag till att orsaka en relevant extern dominoeffekt utanför anläggningen. En 

löpeld har vanligen en flamhastighet <10 m/s och kan inte orsaka en dominoeffekt genom sin korta 

utsättningstid och låga övertryck.  

 

Det skall dock sägas att det kan finnas vissa tänkbara brandscenarier som kan leda till dominoeffekter 

utanför terminalområdet. Eftersom denna QRA omfattar 195 olika scenarier för täthetsförlust, vore det 

mer praktiskt och bekvämt att utföra en fullständig probabilistisk analys för att fastställa den 

(kumulativa) externa eskaleringsrisken än att bedöma dominorisken vid varje enskilt scenario. Vidare 

väntas dessa scenarier till att börja med utgöra endast ett begränsat bidrag till den totala 

eskaleringsrisken, därför vore det lämpligare att utföra en kumulativ sannolikhetsanalys för att påvisa 

denna. Sannolikheten för brandscenarier och deras följder för eskaleringsrisken för anläggningar i 

Skarviksområdet kommer att bedömas i en eskaleringsriskanalys i kapitel 8.               

 

Splitter 

Flygande splitter (t.ex. spillror) till följd av en intern explosion (t.ex. BLEVE) av tryckutrustning kan 

färdas med hög hastighet och över långa avstånd och kan därför orsaka katastrofal skada hos objekt 

utanför anläggningen. Som redan nämndes ovan, är sannolikheten för en BLEVE-incident vid LNG-

terminalen för låg för att betraktas som en relevant orsak till en extern dominoeffekt. 

7.3 Dominoeffekter till följd av olyckor utanför terminalområdet 

Diverse verksamheter är lokaliserade i skarviksområdet i terminalens direkta närhet som förvarar och 

hanterar petrokemiska produkter. Det gäller främst lossning och omlastning av petrokemikalier till 

förvaringsanläggningar. Skadliga, "dominoframkallande" följder eller risker relaterat dessa 

verksamheter har vanligen en begränsad karaktär till följd av egenskaperna hos de petrokemiska 

produkter som skulle kunna släppas ut och eventuellt orsaka brand eller explosion. Det senare beskrivs 

nedan utförligt tillsammans med konsekvensberäkningar.    

7.3.1 Känslighetskriterier 

Olika känslighetskriterier gäller för "skyddade" och "oskyddade objekt och anordningar. Skyddade 

anordningar är anordningar som skyddas mot värmestrålning med vattenbad, strålningsskärmar, 

isolering etc. Man kan rimligen anta att utrustningen vid den planerade LNG-anläggningen kan 
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betraktas som skyddad utrustning, på grund av tillgängligheten av brandbekämpningsmetoder 

(dränkningssystem) och isolering av utrustning. Tabell 10 visar de generiska känslighetskriterierna för 

skyddad utrustning, hämtade från olika källor. Den minimala utsläppstiden för värmestrålning som 

krävs för att orsaka katastrofal skada hos objekt/utrustning vid den givna strålningsstyrkan, brukar i 

allmänhet ställas på 600 s för en strålbrand och 900 s för en pölbrand. Det skall påpekas att 

känsligheten för en viss nivå av värmestrålning tillsammans med utsläppstid eller övertryck varierar 

för olika typer av utrustning, beroende på deras konstruktion. Likaså är skadan till följd av övertryck 

starkt beroende på utrustningens typ och konstruktion (se även Tabell 9). Både dessa kriterier och 

resultaten för eskaleringsrisk bör sålunda betraktas som riktlinjer. 

 
Tabell 10: Generiska känslighetskriterier för skyddad utrustning  

Referens 
Strålbrand 

(kW/m2) 

Pölbrand 

(kW/m2) 

Eldkula (kW/m2) Explosion (barg) 

DNV 37,5 37,5 37,5/ direkt flamkontakt 0,3 

IDE
8
 37,5 37,5 37,5/ direkt flamkontakt 0,2-0,45 

HSE 37,5 37,5 37,5/ direkt flamkontakt 0,21-0,48 

 

Ur Tabell 10 kan avläsas att för skyddad utrustning är det rekommenderade kriteriet för värmestrålning 

enligt såväl DNV, IDE som HSE lika med 37,5 kW/m
2
 för riskanalyser. Det måste alltså bedömas om 

något scenario kan inträffa som orsakar en värmestrålning på 37,5 kW/m
2
 vid platsen för den 

planerade LNG-terminalen (tillsammans med de angivna utsättningstiderna). För explosioner måste 

bedömas om ett signifikant övertryck kan förväntas vid eller i närheten av terminalen. 

Förvaringstankarnas kan betraktas som delvis instängda områden. Vid antändning av ett moln 

kolväteånga vid en tank kommer explosionskraften i allmänhet att vara för låg för att orsaka högre 

övertryck än 200 mbar, möjlig eskalering kan därför betraktas som osannolik.  

Det skall påpekas att en viss osäkerhet föreligger om uppkomsten av en s.k. Deflagration to Detonation 

Transition (DDT), som är mycket allvarligare än en vanlig explosionsartad förbränning. En händelse 

uppträdde vid Buncefield anläggningen i Storbritannien den 11 dec 2005 när en bensintank överfylldes 

vid en tankgård för petroleumprodukter. Detta ledde till bildning av ett gasmoln som sedan antändes 

och orsakade en explosion med en övertryckskarakteristik som en DDT. Normalt betraktades 

Buncefield inte som ett instängtområde och det maximala övertrycket skulle ha varit 200 mbar 

utgående från TNOs Multi-Energy Level 5. Ett mycket kraftigare övertryck uppträdde dock, vilket 

orsakade mycket större skada än som skulle förutses enligt gångbara modeller såsom Phast eller 

FLACS eftersom dessa inte ger en prognos för detonation. Fastän detonation historiskt sett betraktas 

som mycket osannolik vid olje- och gasanläggningar, var en sådan orsak till händelsen vid Buncefield.   

Nedanstående avsnitt ger en bedömning av känslighetskriterierna per typ av utrustning och per 

åtföljande risk för utsläpp i den framtida LNG-terminalens omgivning. 

7.3.2 Petrokemiska verksamheter 

Hantering och förvaring av petrokemiska produkter i Skarviksområdet kan orsaka brand vid ett 

oavsiktligt utsläpp. Pöl- och strålbränder anses utgöra en möjlig extern dominorisk i samband med 

värmestrålning. En löpeld (med flamhastighet <10 m/s) anses inte utgöra en risk för utrustning 

eftersom utsläppstiden är för kort (momentan) och inget påtagligt övertryck uppstår. Vid ett utsläpp av 

petrokemikalier kan ett gasmoln bildas och spridas med den rådande vinden. Om detta moln antänds i 

                                                
8 RIVM,‘Instrumentdomino-effects’,maj2003 



Det Norske Veritas 
 

Rapport för Vopak LNG Holding B.V. 

QRA Göteborg GO4LNG terminal projekt 

MANAGING RISK 
 

 

 
 

 
 

 

 

DNV Reg. No.: 1-74PEEF 

Revision No.: 1 

Datum : 2013-09-06 Sida 39 of 70  
 

ett (delvis) instängt/omslutet område, kan en explosion med kraftigt övertryck uppstå. Bildning av 

stora gasmoln som vid antändning kan avge ett kraftigt övertryck är dock begränsad vid 

petrokemikalier, beroende på deras produktenskaper. Ångtrycket hos tyngre kolväten vid normal 

temperatur och atmosfärtryck är i allmänhet lågt. Därför kommer ett bildat gasmoln till följd av 

avdunstning av den utsläppta vätskan i allmänhet att vara för liten för att orsaka en stor 

gasmolnsexplosion med kraftigt övertryck. 

Möjliga dominoscenarier som kan uppstå i närheten av GO4LNG-terminalen beskrivs i nedanstående 

avsnitt. 

Petrokemiska verksamheter: Förvaringstankar 

De petrokemiska atmonsvärsika förvaringstankar som ligger närmast terminalområdets gräns befinner sig vid 

sig vid Vopak Logistics Nordic AB SK4 (tankar 3371-3373, se även  

Figur 20), dessa tankar är inte belägen inom en invallning. I dessa tankar förvaras antändliga material 

av brännbarhetsklass 3 (flampunkt mellan 55-100°C). Ett möjligt utsläpp av dessa produkter skulle i 

allmänhet inte orsaka ett riskmoment eftersom den utsläppta vätskan inte kan antändas om dess 

temperatur (vid atmosfärtryck) underskrider dess flampunkt. Därför kan det betraktas som osannolikt 

att ett fel i dessa tankar kan ha farliga följder som kan leda till dominoeffekter inom GO4LNG-

området.  

 

 

 

Figur 20: Tankar och utrustning för tryckfri förvaring av petrokemikalier i närheten av den planerade LNG-

terminalen 

Vidare och i allmänhet gäller att i fall med större risk för antändning (t.ex. vid klass 1-produkter) och 

för en stor tankbrand (eller barriärband) skulle lågorna inte avge tillräcklig värmestrålning för att 

påverka den skyddade utrustningen hos GO4LNG så starkt att den kan skadas katastrofalt. Detta beror 

på att en pöl av tyngre kolväten brinner med en sotig låga (t.ex. brännbarhetsklass 1 – 3). Partiklarna i 

en sotig låga "skymmer" lågans värmestrålning, varigenom lågan har lägre strålstyrka än t.ex. en 
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jämförbar lysande låga. Vid stora pölbränder (minst 30 m i diameter) är denna effekt så kraftig att 

utstrålningens kraft begränsas till ca 20-25 kW/m
2
, beroende på pölbrandens storlek. Sålunda kan 

slutsatsen dras att en värmestrålningsnivå på 37,5 kW/m
2
 eller högre (se även Tabell 10) inte kommer 

att uppnås vid GO4LNG till följd av brand i ett stort utsläpp av kolväten. Vid en tankbrand kommer 

pölbranden att befinna sig vid tankens taknivå, alltså på en avsevärd höjd ovanför marken. 

Värmestrålningen på marknivå är då ännu lägre. 

Preem petroleum AB ligger direkt vid den östra gränsen för GO4LNG-terminalområdet. Tankarna 

(307-309) innehåller produkter av brännbarhetsklass 3, vanligen förvarade vid atmosfärtryck och 

omgivningstemperatur, som alltså inte utgör någon risk för GO4LNG-terminalen. Det finns även två 

cylindriska tankar (1 x 5 m
3
 under marken och en större tank ovan mark) på Preem petroleums område, 

närmare GO4LNG-terminalens tomtgräns. Dessa cylindrar innehåller produkter av brännbarhetsklass 1 

och skulle kunna antändas vid atmosfärtryck (flampunkt lägre än 21°C). Vid ett oavsiktligt utsläpp och 

följande antändning, kan GO4LNG-området utsättas för värmestrålning. Konsekvensberäkningar 

harutförts för att fastställa upp till vilket avstånd en styrka på 37,5 kW/m
2
 kan nå från mitten av en pöl 

med en viss diameter. Resultaten återges i Tabell 11.    

Tabell 11: Maximalt effektavstånd för pölbränder med olika diameter (vid värsta väderlek, D5) 

Pöldiameter (m) Maximalt effektavstånd för 37,5 kW/m
2
 från pölens mitt (m) 

2 3,9 

5 5,7 

7,5 5,9 

15 6,5 

 

Utgående från ovanstående resultat kan vi fastställa att effektavståndet för en liten pölbrand är mindre 

än det kortaste avståndet mellan LNG-terminalen och närmaste plats där en pöl kan bildas. Alltså 

förväntas inga eskaleringseffekter från smärre pölbränder till följd av t.ex. tankläckage. 

Pölbränder med en större diameter än 15 meter brinner med så mycket sotbildning att denna starkt 

reducerar lågans utstrålade värmeenergi. Detta visar sig av Figur 21, som återger värmestrålningen 

som funktion av avståndet från en pölbrand av en klass 1-produkt med en diameter på 20 meter. 

Lågans stråleffekt är inte högre än ca 30 kW/m
2
 och avtar exponentiellt som funktion av avståndet i 

vindriktningen.  
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Figur 21: Värmestrålning mot avstånd i vindriktningen för en pölbrand av en produkt med brännbarhetsklass 1 (n-

hexan som gångbart och representativt modellmaterial), vid vädertyp D5 och pöldiameter 20 meter. 

Strålbränder kommer oftast att uppstå vid munstycken vid tankens botten, snarare än till följd av ett hål 

i tankväggen. Vid detta scenario förväntas ingen eskalering till följd av strålbrand påverka LNG-

tanken eller annan LNG-utrustning, eftersom detta vanligen skulle blockeras av barriärer för spilld 

vätska. En läcka kan dock förekomma på en högre nivå. Detta kan vara en spricka i tankväggen, varvid 

vätskan skulle välla ut ur öppningen och troligen är för oriktad för att orsaka en strålbrand. 

 

Utgående från ovanstående analyser förväntas inte att oavsiktlig utsläpp  hos förvaringstankar vid 

närliggande anläggningar (klass 1 och klass 3) kan orsaka relevanta dominoeffekt för den planerade 

LNG-terminalen. 

Petrokemiska verksamheter: Rörledningar 

I Skarviksområdet löper ett flertal rörledningar 

ovan mark i närheten av den planerade LNG-

terminalen (se även Figur 24). 

Till vidare utgås från att ledningarna vid segment 

17-19 endast förflyttar petrokemiska produkter 

(klass 1-3) och alla har dragits i kanaler som håller 

vätskan samlad i händelse av läckage eller 

bristning.  

Följande felscenarier för rörledningar kan 

eventuellt ha relevans i samband med externa 

dominoeffekter: 

 En läckande rörledning; 

 En brusten rörledning. 

 

Figur 22: Identifikationsöversikt viktigaste 

transportrörledningar i Skarviksområdet  

Scenario 1: Läckage i petrokemisk rörledning 

Vid läckage i en rörledning kommer ledningskanalen att fungera som barriär. Sålunda kommer all 

utsläppt substans att hållas kvar i kanalen. En pölbrand skulle därför också vara begränsad till kanalen. 

Utgående från att alla kanaler är mindre än 15 meter breda, kan den resulterande pölbranden betraktas 

som smal, med en liten diameter. Ovan har konstaterats att en mindre pölbrand avger sin maximala 

värmestrålning över ett begränsat effektavstånd. Somliga rörledningar löper dock nära terminalen. Vi 

rekommenderar därför att ett tillräckligt minsta inbördes avstånd (t.ex. utgående från avstånden som 

ges i Tabell 11) bibehålls mellan de närliggande ledningskanalerna och den framtida LNG-

utrustningen på platsen eller separationsvallar, för att förebygga kraftig och långvarig utsättning för 

värmestrålning från eventuella pölbränder i kanalerna (om närvarande). Om rörledningar är belägna på 

förhöjda rörgator och ingen inneslutning finns under, kan stora pooler bildas på grund utsläpp. Detta 

kan resultera i konsekvenser som liknar de som diskuterats tidigare för stora utsläpp. 
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En strålbrand till följd av en ledningsläcka kan vara riktad åt alla håll, beroende på positionen av 

ventiler och flänsar där en läcka kan väntas uppstå. En horisontellt riktad strålbrand skulle antagligen 

blockeras av kanalen eller separationsvallen. Om den däremot har en vertikal eller sned riktning, kan 

strålbranden också vara riktad mot den planerade LNG-terminalen. Strålbränder förlorar sin 

riktningseffekt så snart ingen brännbar produkt längre pumpas in i rörledningen eller om ledningen 

stängs av. Vi påpekar dock att vid en liten läcka kan flödesmängden genom ledningen ganska länge 

överskrida läckageflödet. I så fall dröjer det något innan strålbranden förlorar sin riktning. Vi 

rekommenderar att den effekt bedöms för varje 

enskilt fall, beroende på avståndet mellan 

potentiellt läckage och LNG-utrustningen på 

platsen. Det skall påpekas att en liten strålbrand 

av en produkt med brännbarhetsklass 1 kan ge en 

låga som avger mycket mer värme än en stor 

pölbrand. Eftersom lågan är så smal, blockeras 

den avgivna värmen från lågan inte av dess 

sotpartiklar. Detta visas i Figur 23, som återger 

värmestrålning mot avstånd i vindriktningen för 

en horisontell strålbrand vid läckage i en 

tryckledning under ett stabilt tryck (2 tum, ca 5 

cm, öppning, 5 barg). Fastän detta kan betraktas 

som ett värsta fall, belyser det möjligheten för 

dominoeffekter om strålen skulle vara riktad mot 

ett känsligt objekt. Här är det viktigt att 

rörledningarna snabbt isoleras och tryckavlastas 

för att stoppa strålbranden i tid för att undvika 

att känsliga objekt utsätts för långvarig stark 

värmestrålning.   

 

Scenario 2: Brusten petrokemisk rörledning 

Om en rörledning brister kommer pumparna som matar ledningen normalt att stoppas relativt snart 

efter det att brottet uppträder (en sådan allvarlig processtörning utlöser vanligen en ESD). Vid detta 

scenario förväntas samma följder vad det gäller pölbränder. 

Om en ledning brister kan ett ihållande utsläpp antändas och orsaka en strålbrand. Strålens riktning 

kommer i allmänhet att vara i rät vinkel mot rörledningens riktning. I så fall kommer kanalen troligen 

att blockera lågan. Vidare kan man vänta sig att pumparna kommer att stoppas inom kort tid efter 

strålbrandens antändning. Sålunda kommer strålbranden att brinna under kortare tid än den lägsta 

påverkanstiden som kan skada anordningarna (>600 s). Eskalering till följd av en strålbrand orsakad av 

en brusten rörledning betraktas därför som osannolik, särskilt om ett tillräckligt skyddsavstånd iakttas. 

Petrokemiska verksamheter: Transport och omlastning 

Petrokemisk omlastning vid kajer 

Inga dominoeffekter som påverkar LNG-utrustningen inom terminalområdet väntas till följd av denna 

verksamhet i form av värmestrålning från pölbränder, eftersom dessa bränder normalt skulle vara 

mycket stora (och därför utstråla relativt litet värme) eftersom vätskan kan spridas fritt över 

hamnbassängens vattenyta och över kajer och pirar, som befinner sig på något avstånd från 

terminalområdet. Strålbränder bör vanligen inte utgöra ett hot, eftersom snabb stängning av 

Figur 23: Värmestrålning mot avstånd i vindriktningen 

för en strålbrand av en produkt med brännbarhetsklass 1 

(n-hexan som gångbart och representativt 

modellmaterial), vid vädertyp D5, hålstorlek 2 inch och 5 

barg stabilt utsläppstryck. 
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lastnings/lossningsarmar eller avstängning av pumpar kommer att stoppa flödet så att strålen förlorar 

sin riktningseffekt.  

 

Risker vid lastning för väg och järnväg 

Risken i samband med lastningsstationer för petrokemiska produkter till väg och järnväg (klass 1 och 

högre) kan jämföras med vad som diskuterades ovan (förvaring och omlastning). Därför förväntas inga 

potentiella dominoeffekter, med tanke på avståndet mellan LNG-terminalen och platserna där dessa 

verksamheter utförs.  

Transport under tryck av klass 0-produkter (antändliga gaser som t.ex. LPG) utgör däremot en större 

risk för dominoeffekter. Möjligheten finns för BLEVE-scenarier som orsakar signifikant övertryck 

(och splitter) över stora avstånd. LPG (gasol) förvaras och hanteras (via väg och järnväg) vid "Preem 

Norra Depån", som befinner sig nordost om den planerade LNG-terminalen, på ca 300-320 meter 

avstånd från det framtida GO4LNG-områdets gräns. För att ge insikt i de övertryck som kan uppstå till 

följd av dessa BLEVE-scenarier har två modeller ställts upp, utgående från informationen från den 

dominoeffektanalys (för hamnen) som utfördes 2010 av Rockstore Engineering AB
9
. Scenarierna utgår 

från BLEVE i en transporttank (bil eller järnväg) som håller 25 respektive 50 ton LPG. Rockstore 

Engineering modellerade scenarierna utgående från ett bristningstryck på 4 gånger 

konstruktionstr cket   4 15 barg   60 barg .  nligt den  olländska Referens andboken

Riskbedömning ref/1/) antas för järnvägstankvagnar med LPG ett bristningstryck på 20,5 bar absolut 

som utgångsvärde. För LPG-tankbilar antas ett bristningstryck på 24,5 bar absolut som utgångsvärde. 

Övertrycksresultaten återges i Figur 24 för en BLEVE i en järnvägstankvagn med en viktkapacitet på 

50 ton. Övertrycksnivåer på 100-300 mbar kan inte nå LNG-terminalen.  

 

Direkt antändning av den momentant utsläppta gasen orsakar en eldkula. Värmestrålningsresultaten för 

detta scenario ges i Figur 25. En värmestrålningsnivå på 12,5 kW/m
2
 kan nätt och jämnt nå LNG-

terminalens områdesgräns. Enligt Tabell 10 krävs minimalt 37,5 kW/m
2
 och direkt flamkontakt för att 

orsaka dominoeffekter.  

 

Splitter till följd av denna BLEVE kan färdas över stora avstånd. Med tanke på antalet objekt (cisterner 

etc.) mellan Preem-området och GO4LNG-terminalen är det osannolikt att undankastat splitter når 

fram till GO4LNG-terminalen (ingen öppen sträcka). 

 

Slutsatsen är att en BLEVE vid detta scenario inte kan orsaka dominoeffekter som berör GO4LNG-

terminalen i form av övertryck, värmestrålning från eldkulan eller splitter  

 

                                                
9 Rockstore Engineering AB, ”Dominoeffekter – beskrivning av verksamheters effekter på 

intilliggandeverksam eteriGöteborgsOlje amn.”, 11-2011. 
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Figur 24: Övertrycksresultat (i sidled) för BLEVE i en 50 ton LPG-tank 

vid Preem Norra Depån 

 
Figur 25: Värmestrålningsresultat för BLEVE (eldkula) i en 50 ton 

järnvägstankvagn med LPG vid Preem Norra Depån 
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Andra externa dominoeffekter 
Övriga olyckor, såsom störtande flygplan (eller fallande föremål), jordbävning, översvämning etc. som 

möjligen kan orsaka dominoeffekter på platsen bedömdes i HAZID-rapporten och ansågs där inte 

utgöra en påtaglig tillkommande risk för terminalen som kräver vidare bedömning i en följdstudie, 

såsom den föreliggande QRA. 

7.4 Extern skada 

Tillräckliga åtgärder vidtas för att förebygga kollision med platsens förvaringstankar, därför har inga 

vidare scenarier som kan leda till strukturskada hos tankarna granskats för denna QRA: 

 Hastighetsbegränsningar på platsen reducerar eller eliminerar risken för en kollision och följdernas 

allvar om den ändå inträffar. 

 

Extern skada på ett LNG-tankfartyg med åtföljande täthetsförlust till följd av en fartygskollision 

granskas däremot i denna QRA, därför att den Nautiska Riskanalysen som utfördes av SSPA 

fastställde att detta särskilda scenario inte är försumbart (se även avsnitt 4.3). Extern skada på en 

bunkerfartyg vid kajen till följd av en kollision betraktas som mycket osannolik och granskas därför ej. 

7.5 Slutsats 

Baserat på ovanstående bedömningar konstateras att vid de flesta scenarier fastställda som relevanta 

förutses inga dominoeffekter vid det planerade LNG-terminalområdet. Smärre läckage i närliggande 

rörledningar (vid flänsar och ventiler, om dessa finns längs ledningssträckan nära terminalen) kan 

orsaka strålbränder under tryck som möjligen kan avge en avsevärd värmestrålning vid GO4LNG-

området. Ur risksynpunkt är faran att detta särskilda scenario kan orsaka dominoeffekter mycket låg 

till följd av den låga sannolikheten för begynnelse- och efterföljande händelser (risk för direkt 

antändning, strålen riktad i minst gynnsamma riktning och ej blockerad av kanal etc.).  
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8 EXTERN ESKALERINGSRISK 

En eskaleringsriskanalys påminner om en probabilistisk brand- och explosionsanalys. Eskaleringsrisk 

definieras som (den kumulativa) frekvensen varmed signifikant skada (dvs. ett katastrofalt fel) på 

fastigheter (t.ex. anläggningar, utrustning och byggnader) kan uppstå till följt av en incident (t.ex. 

brand, explosion). Varje utsatt objekt eller fastighet har sina egna känslighetskriterier för övertryck 

eller värmestrålning. I synnerhet visar eskaleringsrisken relevansen av alla täthetsförlustscenarier som 

kan förekomma vid GO4LNG-terminalen och kan orsaka dominoeffekter som berör anordningar vid 

närliggande företag i hamnområdet. Det är en riskbaserad "dominoeffektstudie" som utgår från den 

enskilda sannolikheten för olika scenarier som kan orsaka dominoeffekter (dvs. dominoeffekten gånger 

sannolikheten för händelser som orsakar denna = eskaleringsrisk). Med hjälp av i förväg fastställda 

riskkriterier kan riskresultaten användas för besluttagning och för att fastställa om vidare förebyggande 

åtgärder krävs för att sänka risken för eskalering vid vissa platser eller objekt. Som första steg måste 

känslighetskriterier fastställas. 

 

8.1.1 Känslighetskriterier 

För att kunna beräkna eskaleringsrisken måste först känslighetskriterier för värmestrålning och 

övertryck fastställas för fastigheter i terminalens omgivning (t.ex. anläggningar och utrustning). 

 

Olika generella känslighetskriterier för eskalering gäller för "skyddade" och "oskyddade" objekt och 

anordningar/utrustning. För skyddad utrustning hämtas känslighetskriterierna ur Tabell 10.   

För oskyddad utrustning gäller en värmestrålningsnivå på 8 kW/m2 som kriterium vilket föreskrivs i 

Instrument Domino-effects (IDE) (ref /5/) som känslighetskriterium för oskyddad utrustning. 

 

Det är viktigt att observera det följande: 

 Den minimala utsättningstiden för värmestrålning som krävs för att orsaka katastrofal skada hos 

objekt/utrustning är 600 s för en strålbrand och 900 s för en pölbrand.   

 En löpeld (flamhastighet <10 m/s) orsakar ingen skada hos utrustning (utsläppstiden är för kort och 

inget påtagligt övertryck uppstår). 

 BLEVE, splitter och direkt utsättning för lågor kan också skada utrustningen. För 

eskaleringsriskanalysen kan endast värmestrålning från BLEVE tas med i beräkningen. 

 Till följd av terminalens "öppna" lay oout  och därmed brist på trånga/inneslutna platser, är det 

osannolikt att explosioner kan uppträda inom området med ett sådant övertryck att detta kan orsaka 

katastrofal skada hos utrustning på platsen eller objekt utanför anläggningens gränser.  

 

8.1.2 Riskkriterier för extern eskalering 

Inga holländska kriterier finns för kumulativ extern eskaleringsrisk utanför anläggningens område. 

Vopak har ej heller egen definierade kriterier för detta. Ofta använda kriterier inom industrin utgår från 

DAL-kriterier (Dangerous Accidental Load - farlig oavsiktlig belastning - specifikation av en viss 

kumulativ tröskelfrekvens för en viss påfrestning, t.ex. övertryck eller övermåttlig värmestrålning på 

en viss plats). DAL-kriterier kan fastställas för både intern och extern eskaleringsrisk. 

En annan metod är att fastställa objektberoende eller skräddarsydda kriterier för varje enskilt "utsatt" 

objekt, beroende på utgångsfrekvensen varmed detta objekt kan orsaka en risk för katastrofal skada. 

Standardfrekvensen för katastrofal skada hos utrustning ska t.ex. vara en storleksordning högre (faktor 
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10) än den kumulativa eskaleringsrisken som hotar detta specifika objekt (dvs. risken för katastrofal 

skada). 

I denna analys presenteras och beskrivs dock endast riskresultaten för extern eskalering, medan inga 

hårda kriterier tillämpas för att bedöma om eskaleringsrisken är acceptabel. I sista instans ansvarar 

Vopak och andra intressenter för att bestämma om den givna eskaleringsrisken kan betraktas som 

tillåtlig.  

8.1.3 Resultat 

Nedanstående bilder visar: 

 Figur 26 och Figur 27: Denna figur återger den kumulativa externa eskaleringsrisken för skyddad 

utrustning i terminalens omgivning (dvs. utrustningen skyddas mot värme med något 

effektlindrande system såsom isolering, vattenbad etc.). Konturerna återger den kumulativa 

frekvensen per år varmed katastrofisk störning hos skyddad utrustning kan uppträda på en viss 

plats. I princip visar den på vilken plats och med vilken frekvens en värmestrålningsnivå på 37,5 

kW/m
2
 och/eller ett 300 mbar övertryck kan överskridas, med tanke på alla tänkbara riskscenarier 

som kan uppträda inom GO4LNG-anläggningen.  

 Figur 28 och Figur 29: Utanför anläggningens område kan oskyddad utrustning befinna sig vid 

närliggande företag. Konturerna återger den kumulativa frekvensen per år varmed katastrofisk 

störning hos oskyddad utrustning kan uppträda på en viss plats. Den visar på vilka platser och med 

vilken frekvens en värmestrålningsnivå på 8,0 kW/m
2
 och/eller ett 300 mbar övertryck kan 

överskridas. 

 

Vi påpekar att dessa konturer är ett direkt resultat ur riskmodellen. Fysiska barriärer (t.ex. tankbarriärer 

eller andra fysiska hinder) som kan förebygga utsättning för (strål-)brand på specifika platser utanför 

barriären har inte räknats med. Vidare utgår modellen från att alla utsläpp sker horisontellt, vilket kan 

betraktas som ett värstafallsantagande. På så sätt representerar dessa konturer det värsta fallet av 

eskaleringsrisk.  
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Figur 26: Konturer kumulativ eskaleringsrisk för skyddad utrustning 

 

 
Figur 27: Konturer kumulativ eskaleringsrisk för skyddad utrustning (zoombild av terminalen) 
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Figur 28: Konturer kumulativ eskaleringsrisk för oskyddad utrustning 

 

 
Figur 29: Konturer kumulativ eskaleringsrisk för oskyddad utrustning (zoombild av terminalen) 
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Följande observationer och slutsatser följer av ovanstående figurer: 

 Eskaleringsrisken för katastrofal skada hos objekt utanför LNG-terminalen, som kan betraktas som 

skyddade mot värmestrålning, till följd av en incident vid GO4LNG-terminalen är lägre än 10
-7

/år. 

Som jämförelse kan nämnas att cisterner för förvaring vid atmosfärtryck har en katastrofal 

felfrekvens på 10
-5

/år. Sålunda kommer utgångsvärdet för dessa cisterners felfrekvens (om de kan 

skyddas mot värmestrålning) inte att öka signifikant (endast ca 1 %). 

 Eskaleringsrisken för katastrofal skada hos objekt utanför LNG-terminalen, som inte kan betraktas 

som skyddade mot värmestrålning, till följd av en incident vid GO4LNG-terminalen är lägre än 10
-

6
/år. Som jämförelse kan nämnas att cisterner för förvaring vid atmosfärtryck har en katastrofal 

felfrekvens på 10
-5

/år. Om vi exempelvis utgår från att cisternerna norr om terminalområdet inte är 

skyddade, kommer utgångsvärdet för dessa cisterner att höjas med ungefär 10% vilket anses ligga 

inom acceptabla gränser. 

 

Dessa resultat kan utnyttjas för att fastställa om risknivån för en dominoeffekt kan betraktas som 

tillåtlig för andra objekt i närheten av GO4LNG-terminalen. Hamnen och VOPAK kan använda denna 

information i vidare bedömning av anläggningen och påverkan. 
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9 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

9.1 Slutsats 

Vopak LNG och Swedegas har anlitat DNV till att utföra en Quantitative Risk Assessment (QRA) för 

det planerade GO4LNG terminalprojektet i Skarviksområdet vid Göteborgs Hamn, Sverige. Resultaten 

för Individrisk har jämförts med internationellt vedertagna riskkriterier (Brittiska HSE föreskrifter och 

holländska föreskrifter), eftersom inga tillämpliga myndighetskriterier finns i Sverige. Dock har 

använda riskkriterier korrelerats mot IPS förslag till kriterier  Se ”Handledning om riskkriterier”, 

Liane Haeffler, Ivan Mares, Scandpower 2012) Samhällsrisken har jämförts med kriterier föreslagna 

av DNV och de strängare holländska kriterierna för samhällsrisk. Följande huvudslutsatser kan dras 

utgående från riskresultaten enligt denna QRA. 

 Den personliga risken för bostadsområden är acceptabel enligt det brittiska HSE och holländska 

kriterier, eftersom inga känsliga objekt (t.ex. sjukhus, bostadsområden) eller utomstående utanför 

anläggningens område kommer att utsättas för en högre risknivå än 10
-5 

respektive 10
-6

/år. Vidare 

är den personspecifika personliga risken för anställda inom hamnområdet inte högre än 10
-4

/år och 

får därför betraktas som acceptabel enligt HSEs maximimalt tillåtliga riskkriterier för anställda. 
Individrisk 

Land Beskrivning Kriterium H/O* GO4LNG 

UK Maximal acceptabel risk för anställda 10
-4

 per år H  

Maximal acceptabel risk för utomstående 10
-5

 per år H  

NL för känsliga objekt (t.ex. bostäder, sjukhus) 10
-6

 per år H  

För objekt med begränsad känslighet (t.ex. mindre 

kontorsbyggnader <1500 m
2
) 

10
-6

 per år O  

DNV Samma som brittiska HSE    

* H = hårt kriterium; O = orienterande/riktvärde 

 

 Samhällsrisken överskrider inte den maximalt acceptabla nivån enligt DNVs föreslagna kriterier. 

Den överskrider dock de strängare holländska normerna. Bedömningen av samhällsrisk i 

Nederländerna är mindre sträng, eftersom normerna för samhällsrisk hanteras som riktvärde 

snarare än som hårt kriterium. Överskridelse av denna norm kan under vissa villkor tillåtas. 
Samhällsrisk 

Land Beskrivning Lutning 

FN-

kurva 

Max. 

acceptabel 

skärningspunkt 

med N=1 

Försumbar 

skärningsp

unkt med 

N=1 

H/O GO4LNG 

UK Ej tillämplig      

NL De holländska kriterierna, VROM 

(nya anläggningar) gäller vanligen 

endast för utomstående och för 

industrier som inte bearbetar stora 

mängder skadliga ämnen (icke-

BRZO-regim). 

-1 10
-3

 10
-6

 O  

DNV DNVs föreslagna kriterier för 

samhällsrisk (nya anläggningar) kan 

tillämpas för utomstående och alla 

industrianställda i området. 

-2 10
-4

 10
-5

 O  
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 Resultaten visar att överskridelse av den holländska normen för samhällsrisk framför allt gäller vid 

scenariot: katastrofal bristning av de trycksatta tankarna.  

Det bör påpekas att felfrekvensen för detta scenario utgör det största bidraget till samhällsrisken 

och att denna felfrekvens har en hög osäkerhetsfaktor till följd av bristen på tillgängliga felstatistik 

för (dubbelväggs) vakuum/perlitisolerade tankar.  Grunder kan anföras som pekar på att denna 

frekvens i själva verket är lägre än frekvensen som för närvarande hanteras i QRA. Samhällsrisken 

kan därför betraktas som en ovangräns och är sannolikt lägre i praktiken. 

 Personlig och samhällsrisk till följd av transport av LNG över väg eller järnväg inom hamnområdet 

bedöms vara acceptabel enligt det brittiska HSEs, holländska och DNVs (samhälls-)riskkriterier.  

 Utgående från en bedömning av möjligen relevanta externa dominoeffekter, konstateras att inga 

relevanta dominoscenarier kan fastställas som signifikant kan höja sannolikheten för 

dominoeffekter inom GO4LNG-terminalområdet. 

 En riskanalys för extern eskalering utförs för att fastställa risken för dominoeffekter som påverkar 

objekt (cisterner etc.) utanför LNG-anläggningens område. Det visar sig att den relativa stigningen 

av risk för störningar hos vissa objekt är minimal (t.ex. max 10 % för cisterner). Dessa resultat kan 

utnyttjas för att fastställa om risknivån för en dominoeffekt kan betraktas som tillåtlig för andra 

objekt i närheten av GO4LNG-terminalen.        

9.1.1 Osäkerheter i analysen 

Riskanalysen bygger på information som är inhämtade från planeringen av terminalen i fråga och 

faktisk information om anläggningarna i hamnområdet. En del av underlaget bygger på generell fle 

historik för analyserad utrustning och denna är givetvis en osäkerhet. I tillägg har ytterligare antagelser 

gjorts om inte information som bedöms vara relevant finns för analyserad utrustning eller felhändelser. 

Alla datakällor för analysen är redovisade i föreliggande rapport och där antagelser är gjorda är detta 

speciellt dokumenterat. För att säkerställa att riskanalysen blir rättvis används konservativa antaglser 

där detta bedöms relevant för att ej undervärdera riskbilden, detta har gjorts konsekvent genom arbetet.  

9.2 Rekommendationer 

Med utgångspunkt i riskanalysens resultat jämfört med tillämpade kriterier för samhälls- och 

individrisk, behöver inga åtgärder vidtas för att begränsa dessa risker. Samhällsrisken visar dock en 

överskridelse jämfört med de stränga holländska normerna för samhällsrisk. Denna överskridelse 

orsakas främst av ett olycksscenario varvid en tryckförvaringstank för LNG brister katastrofalt. Utöver 

gott underhåll och förebyggande åtgärder mot alla tänkbara externa kollisioner är det svårt att 

specificera specifika (utförbara) rekommendationer kan ges för att minska sannolikheten för detta 

scenario. 

 

Exempel på förebyggande åtgärder kan vara vilken som helst eller en kombination av de nedanstående, 

varvid listan inte är avsedd att ge en uttömmande översikt: 

 Gott underhåll och regelbunden besiktning av tanken (särskilt före driftsättning för att fastställa 

eventuella brister, men även för kontroll av korrosion på lång sikt).  

 Skyddsåtgärder mot externa kollisioner 

 Dubbel omslutning (redan införd) 

 Materialval för inre och yttre skal (tillräcklig styrka för att förebygga materialtrötthet på lång sikt) 

 Så mycket som möjligt begränsa starka tryckförändringar inuti tanken (bidrar till materialtrötthet).  
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Denna bilaga ger en detaljerad definition av scenarier med "täthetsförlust". Tillämpade felscenarier är i 

linje med den holländska Referenshandboken Riskbedömning /1/). I följande avsnitt beskrivs de 

relevanta scenarierna per anordning/utrustning. 

 

Förvaringstankar 

Lagertank  och LP-pumpar 

Lagertank en (full containment) för LNG (20T01) har en volym på 20.000 m³ och rymmer maximalt 

9.2-12 kton LNG. LNG-vätskan förvaras vid en temperatur på -160°C och 0,2 barg (förvaring vid 

atmosfärtryck). I tanken finns 4 förflyttningspumpar på plats: LP distributionspump 20P01A/B och LP 

lastningspumpar 20P02A/B. Dessa är vertikala sänkta pumpar inuti tanken. Vid en störning hos 

pumparna kommer LNG att släppas ut inuti yttertanken och inte till atmosfären. Därför har LP-

pumparna inte tagits med i riskanalysen. 

Såsom beskrevs i avsnitt 4.3 har endast ett scenario varvid cisternens tak rasar granskats för den 

omslutna LNG-cisternen. Inuti cisternens omslutning bildas en pöl LNG som har öppen kontakt med 

atmosfären. Scenariot som har granskats vid riskanalysen är avdunstning av LNG inom tankens 

omslutning (1257 m²). 

 

Trycksatt LNG-förvaringstank 30T01-07 och LP-pumpar 

LNG-cylindrarna (30T01 till 30T07) rymmer var för sig 1000 m³ LNG vid ett medel operationstryck 

på 1,2 barg och en temperatur på -155°C. Normalt kommer processförhållanden i tanken variera inne i 

tanken. Under terminalens fas 1 kommer 4 till 7 LNG-cylindrar att byggas längs områdets sydöstra 

sida. För tryckförvaring granskas tre möjliga riskscenarier: katastrofal bristning av tanken; utsläpp av 

hela innehållet inom 10 minuter och en liten läcka på 10 mm. Varje LNG-tank är försedd med en 

lastningspump (30P01 till 30P07) som matar LNG till fraktfartyg, tankbilar och järnvägsvagnar och 

även används för cirkulation. Pumparna har en kapacitet på 205 m³/tim och ett arbetstryck på 5 barg. 

Pumparnas anslutningsledningar har en diameter på 6". Pumparna har ett genomsnittlig utnyttjande på 

50 %. Pumparna är anslutna till ESD-systemet, som automatiskt stoppar pumparna vid en 

processtörning och/eller gasläckage.  

Utgångsfrekvenserna för dessa scenarier beskrivs i Tabell 1; grunduppgifterna för de representativa 

fallen av utsläpp beskrivs i Tabell 2. Scenarier med ett aktivt ESD-system är markerade med ESD+; 

scenarier med ett vägrande ESD-system med ESD-. Vid aktivering av ESD-systemet utgås från att 

läckaget kommer att stoppas efter 120 sekunder. Sannolikheten att ESD-systemet vägrar är 0,1 %. 

Tabell 1: Felscenarier för LNG-förvaringstankar 

Scenario Utgångsvärde felfrekvens 

Omsluten LNG-cistern 

Cisterntaket rasar [TRF] 1 x 10
-7

 per år 

Tryckförvaring 

Momentant utsläpp av innehållet [CR] 5 x 10
-7

 per år 

Utsläpp av innehållet under en tidsperiod på 10 min [10 

min] 

5 x 10
-7

 per år 
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Scenario Utgångsvärde felfrekvens 

Läcka (10 mm) [leak] 1 x 10
-5

 per år 

Centrifugalpumpar 

Katastrofal bristning av pumpens koppling [CR] 1 x 10
-4

 per år 

Läcka (10 % diameter) [leak] 4,4 x 10
-3

 per år 

 
Tabell 2: Granskade scenarier för LNG-förvaring och LP-pumpar 

Scenario Utsläppt 

mängd [kg] 

Utsläppstid 

[s] 

Utsläppsflöde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

20T01.TRF 9.200.000 momentant momentant 1,00E-7 

30T01-07.CR* 460.000 momentant momentant 5,00E-7 

30T01-07.10min* 460.000 600 766.67 5,00E-7 

30T01-07.leak 846 1.800 0.47 5,00E-7 

30P01-07.CR.ESD- 57.500 1.800 31.94 5,00E-8 

30P01-07.leak.ESD- 4.014 1.800 2.23 2,20E-6 

30P01-07.CR.ESD+ 3.833 120 31.94 5,00E-5 

30P01-07.leak.ESD+ 268 120 2.23 2,20E-3 

* För tankar 01 och 02 ökar felfrekvensen till 18% på grund av potentiell BLEVE effekt (se även 7.1) 

Processanordningar 

Distribution till mätstation och nät 

LP-distributionspumparna matar LNG till HP-LNG-pumparna (30P01A/B) i processområdet. HP-

LNG-pumparna har ett arbetstryck på 45 barg och skickar vätskan genom en 4" ledning till förgasarna. 

HP-pumparna är av insluten typ och har en maximal kapacitet på 50 m³/tim. För inslutna pumpar 

behöver 2 scenarier granskas: katastrofal bristning av anslutningen till pumpen och läckage (Tabell 3) 

Nedströms från HP-pumparna befinner sig förgasarna (30E01A/B) som omsätter LNG-vätskan till gas 

som matas till nätet via mätstationen. Förgasaren är en värmeväxlare av mantel/rörtyp varvid mantelns 

konstruktionstryck < processtrycket i rören. För förgasarnas rör utgås från en diameter på 70 mm. 

Under normal distribution kommer 1 pump med förgasare att vara i drift med den andra enheten i 

backupläge. 

Pumparna är anslutna till ESD-systemet, som automatiskt stoppar pumparna vid en processtörning 

och/eller gasläckage. Utgående från den totala avsättningen till nätet (137.000 m³/år), kommer det 

genomsnittliga utnyttjandet av varje pump och förgasare att vara 1370 tim/år eller 15,6 % av tiden. För 

distributionsscenarierna har det beräknade utsläppet, i tillämpliga fall, begränsats till 150 % av 

pumpflödet. 
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Boil Off Gas (BOG)-system 

BOG-systemet återvinner avdunstad BOG från LNG-förvaringskärlen (cylindrar & lagertank ). Vid 

lossning av LNG skickas den avdunstade gasen till LNG-tankfartyget genom ångreturledningen. 

Ångreturledningen kommer att diskuteras närmare i avsnittet Lastning/lossning. Alternativt finns det 

ingen returarm ansluten och detta skapar mer BOG för terminalen att hantera. Gas som inte skickas 

tillbaka till det lossande fartyget återvinns via BOG-samlingsledningen och BOG-kompressorerna. 

BOG-samlingsledningen är en 16" ledning och matar BOG-kompressorns knockout-trumma (40V01). 

Denna trumma på 1 m³ tjänar till att återvinna avdunstningsgasens kondensat genom att separera 

vätske- och gasflödet. Vätskan skickas till dräneringstrumman 40V02. Gasen matas till det första 

steget av de dubbelverkande BOG-kompressorerna (40K01A/B), där trycket höjs från 0,15 till 8,3 

barg. Vid det andra steget av BOG-kompressionen höjs trycket till 41,2 barg och matas 

distributionsledningen via en 4" ledning till mätstationen. Kompressorerna är anslutna till ESD-

systemet, som automatiskt stoppar kompressorerna vid en processtörning och/eller gasläckage. BOG-

kompressionssystemet är operationellt under 25,9 % av tiden. För BOG-scenarierna har det beräknade 

utsläppet, i tillämpliga fall, begränsats till 150 % av pumpflödet. 

För närvarande planeras en kraftvärme (CHP) anläggning kommer att placeras intill en NG 

bufferttank. Bufferttanken kommer blir 3000 m3 med ett arbetstryck på ca 8-9 barg. Bufferttankar kan 

antingen vara 3 kultankara’1000m3eller1sfärisk tank på 3000 m3. För riskanalysen är en sfärisk 

tank 3000m3 använd. Avkokad gas kommer att gå från kompressorerna till NG buffertank och sedan 

till CHP enheten. Kapaciteten i CHP enheten kommer att vara tillräcklig för att hantera den BOG 

genererad i terminalen. Värmen kommer att användas av Vopak Sweden och genererad kraft av Vopak 

Sweden och GO4LNG. Alternativt, kan BOG gasen att distribueras till det underjordiska LP-gas nätet 

(ca 4 barg). Båda situationerna redovisas i QRAn. Felfrekvenser och scenarion för NG bufferttank 

redovisas nedan. 

 
Tabell 3: Granskade scenarier för NG buffertank 

Scenario Utgångsvärde felfrekvens 

Tryckförvaring 

Momentant utsläpp av innehållet [CR] 5 x 10
-7

 per år 

Utsläpp av innehållet under en tidsperiod på 10 min [10 

min] 

5 x 10
-7

 per år 

Läcka (10 mm) [leak] 1 x 10
-5

 per år 

 

Tabell 4: Granskade scenarier för NG buffertank 

Scenario Utsläppt 

mängd [kg] 

Utsläppstid 

[s] 

Utsläppsflöde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

NG buffertank CR 28770 Momentant Momentant 5.00E-7 

NG buffertank. 10min 28770 600 47.95 5.00E-7 

NG buffertank. lekage 253 1800 0.14 1.00E-5 
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Luftningssystem 

Luftningssystemet är anslutet till BOG-samlingsledningen för att avlasta eventuellt övertryck i 

systemet till avluftningspipan. Luftningssystemet är försett med en KO-trumma (65V01) och en 

dräneringstrumma (65V02). Vätskan inuti KO-trumman överförs till dräneringstrumman. För 

riskanalysen valdes ett konservativt antagande att luftningen kommer att användas maximalt 10 % av 

tiden då denna inte kommer användas i normal drift. Dräneringstrumman har en kapacitet på 1 m³ och 

arbetar vid ett tryck på 0,2 barg och -155°C. För analysen utgicks konservativt från en vätskenivå på 

50 %. 

 

Utgångsfrekvenserna för dessa scenarier beskrivs i Tabell 3; grunduppgifterna för de representativa 

fallen av utsläpp beskrivs i Tabell 4. Scenarier med ett aktivt ESD-system är markerade med ESD+; 

scenarier med ett vägrande ESD-system med ESD-. Vid aktivering av ESD-systemet utgås från att 

läckaget kommer att stoppas efter 120 sekunder. Sannolikheten att ESD-systemet vägrar är 0,1 %. 

 

Tabell 5: Felscenarier för processområdet 

Scenario Utgångsvärde felfrekvens 

Mantel-rörtyp värmeväxlare med Pkonstr.(mantel) < Pprocess(rör) 

Samtidig bristning av 10 rör [10p] 5 x 10
-7

 per år 

Bristning av 1 rör [1p] 5 x 10
-7

 per år 

Läcka (10 % diameter) [leak] 1 x 10
-5

 per år 

Inslutna pumpar 

Katastrofal bristning av pumpens koppling [CR] 1 x 10
-5

 per år 

Läcka (10 % diameter) [leak] 5 x 10
-5

 per år 

Kompressor 

Katastrofal bristning av pumpens koppling [CR] 1 x 10
-4

 per år 

Läcka (10 % diameter) [leak] 4,4 x 10
-3

 per år 

Processkärl 

Momentant utsläpp av innehållet [CR] 5 x 10
-6

 per år 

Utsläpp av innehållet under en tidsperiod på 10 min [10 

min] 

5 x 10
-6

 per år 

Läcka (10 mm) [leak] 1 x 10
-4

 per år 
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Tabell 6: Granskade scenarier för processområdet 

Scenario Utsläppt 

mängd [kg] 

Utsläppsti

d [s] 

Utsläppsf

löde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

30P01A/B.CR.ESD- 11.500 1.800 6,39 3,13E-09 

30P01A/B.leak.ESD- 5.400 1.800 3,00 1,56E-08 

30P01A/B.CR.ESD+ 767 120 6,39 3,12E-06 

30P01A/B.leak.ESD+ 360 120 3,00 1,56E-05 

30E01A.10p.ESD- 17.250 1.800 9,58 1,56E-09 

30E01A.1p.ESD- 17.250 1.800 9,58 1,56E-07 

30E01A.leak.ESD- 2.542 1.800 1,41 1,56E-10 

30E01A.10p.ESD+ 1.150 120 9,58 1,56E-06 

30E01A.1p.ESD+ 1.150 120 9,58 1,56E-04 

30E01A.leak.ESD+ 169 120 1,41 1,56E-07 

30E01B.10p.ESD- 17.250 1.800 9,58 1,56E-09 

30E01B.1p.ESD- 17.250 1.800 9,58 1,56E-07 

30E01B.leak.ESD- 2.542 1.800 1,41 1,56E-10 

30E01B.10p.ESD+ 1.150 120 9,58 1,56E-06 

30E01B.1p.ESD+ 1.150 120 9,58 1,56E-04 

30E01B.leak.ESD+ 169 120 1,41 1,56E-07 

40V01.CR 2 1 1,80 5,00E-06 

40V01.10min 2 600 0,00 5,00E-06 

40V01.leak 2 1.800 0,00 1,00E-04 

40V02.CR 230 1 230,00 5,00E-06 

40V02.10min 230 600 0,38 5,00E-06 

40V02.leak 230 1.800 0,13 1,00E-04 

40K01A/B.CR.ESD- 2.800 1.800 1,56 5,17E-08 

40K01A/B.leak.ESD- 2.800 1.800 1,56 2,27E-06 

40K01A/B.CR.ESD+ 187 120 1,56 5,17E-05 

40K01A/B.leak.ESD+ 187 120 1,56 2,27E-03 

40K02.CR.ESD- 2.800 1.800 1,56 2,59E-08 
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Scenario Utsläppt 

mängd [kg] 

Utsläppsti

d [s] 

Utsläppsf

löde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

40K02.leak.ESD- 2.800 1.800 1,56 1,14E-06 

40K02.CR.ESD+ 187 120 1,56 2,58E-05 

40K02.leak.ESD+ 187 120 1,56 1,14E-03 

65V01.CR 15.038 1.800 8,35 5,00E-07 

65V01.10min 15.038 1.800 8,35 5,00E-07 

65V01.leak 49 1.800 0,03 1,00E-05 

65V01.CR 230 1 230,00 5,00E-06 

65V01.10min 230 600 0,38 5,00E-06 

65V01.leak 230 1.800 0.13 1,00E-04 

 

Lastning & lossning 

Terminalen används för lastning av fartyg, tankbilar och järnvägsvagnar, LNG fraktas till terminalen med 

LNG-tankfartyg. 

Lossning – LNG-tankfartyg 

LNG-terminalen kommer att erhålla LNG från tankfartyg som lägger an vid kaj 519 och lossar frakten 

till antingen lagertank en eller en trycksatt LNG-tank. Vid kaj 519 finns tre lastarmar (12") på plats: 1 

för överföring av vätska, 1 för ångretur och 1 med blandad funktion. Under lossning används två 

lastarmar med ett sammanlagt maximalt flöde på 2500 m³/tim vid ett tryck på 5 barg och en temperatur 

på -158°C. LNG transporteras via lossningsledningen till förvaringstanken. Under hela 

lossningsprocessen finns en operatör på plats som kan stoppa omlastningen vid en störning. 

Omlastningspumparna är anslutna till ESD-systemet, som automatiskt stoppar pumparna vid en 

processtörning och/eller gasläckage. Utgående från projekterade data för situationen år 2030, förväntas 

att 810570 m³ kommer att förflyttas per år. Utgående från ett flöde på 2500 m³/tim förväntas ett 

utnyttjande av lastarmarna på ca 324 timmar. 
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Lastning – LNG-fartyg 

LNG-fartyg kommer att lastas vid kaj 516-518, som är försedd med tre lastarmar (12"): 1 för 

överföring av vätska, 1 för ångretur och 1 med blandad funktion. Under lastning används två lastarmar 

med ett sammanlagt maximalt flöde på 1500 m³/tim vid ett tryck på 5 barg och en temperatur på -

158°C. LNG transporteras från lagertank eller trycksatta tankar via samlingsstationen till kajen. Under 

hela lastningsprocessen finns en operatör på plats som kan stoppa omlastningen vid en störning. 

Omlastningspumparna är anslutna till ESD-systemet, som automatiskt stoppar pumparna vid en 

processtörning och/eller gasläckage. Utgående från projekterade data för situationen år 2030, förväntas 

att 369000 m³ kommer att förflyttas per år. Utgående från ett flöde på 1500 m³/tim förväntas ett 

utnyttjande av lastarmarna på ca 246 timmar. 

 

Lastning – Tankbil 

LNG-tankbilar kommer att lastas vid billastningsstationen, som är försedd med två särskilda flexibla 

kopplingar (4"): 1 för överföring av vätska, 1 för ångretur. Tankbilarna lastas med ett maximalt flöde 

på 100 m³/tim vid ett tryck på 5 barg och en temperatur på -158°C. LNG transporteras från lagertanken 

eller trycksatt tankar via samlingsstationen och lastningsledningen till billastningsstationen. Under hela 

lastningsprocessen finns en operatör på plats som kan stoppa omlastningen vid en störning. 

Omlastningspumparna är anslutna till ESD-systemet, som automatiskt stoppar pumparna vid en 

processtörning och/eller gasläckage. Utgående från projekterade data för situationen år 2030, förväntas 

att 184636 m³ kommer att förflyttas per år. Utgående från ett flöde på 100 m³/tim förväntas ett 

utnyttjande av de flexibla kopplingarna på ca 1291 timmar. Tankbilen som lastas har en kapacitet på 

upp till 80 m³ och kommer att transportera LNG vid ett genomsnittligt tryck på 1 barg och en 

temperatur på -158°C. För analysen utgås från att tankbilen är närvarande ca 1846 tim/år eller 21,1 % 

av tiden. För ett BLEVE-scenario har en reduktionsfaktor 20 tillämpats på grund av transporttankens 

specifika konstruktion (isolerad, se även 4.3). 

 

Lastning – Järnvägsvagn 

LNG-järnvägstankvagnar kommer att lastas vid tåglastningsstationen, som är försedd med två 

särskilda flexibla kopplingar (4"): 1 för överföring av vätska, 1 för ångretur. Tankvagnarna lastas med 

ett maximalt flöde på 100 m³/tim vid ett tryck på 5 barg och en temperatur på -158°C. LNG 

transporteras från lagertanken eller trycksatta tankar via samlingsstationen och lastningsledningen till 

tåglastningsstationen. Under hela lastningsprocessen finns en operatör på plats som kan stoppa 

omlastningen vid en störning. Omlastningspumparna är anslutna till ESD-systemet, som automatiskt 

stoppar pumparna vid en processtörning och/eller gasläckage. Utgående från projekterade data för 

situationen år 2030, förväntas att 119933 m³ kommer att förflyttas per år. Utgående från ett flöde på 

100 m³/tim förväntas ett utnyttjande av de flexibla kopplingarna på ca 1199 timmar. Tankvagnen som 

lastas har en kapacitet på 105 m³ och kommer att transportera LNG vid ett tryck på 1 barg och en 

temperatur på -158°C. För riskanalysen för en tankvagn fylld med LNG utgås från att vagnen är 

närvarande ca 1199 tim/år eller 13,7 % av tiden. Sålunda utgås från 899 timmar för en möjlig BLEVE. 

För ett BLEVE-scenario har en reduktionsfaktor 20 tillämpats på grund av transporttankens specifika 

konstruktion (isolerad, se även 4.3). Vidare är det möjligt att fulla tankvagnar väntar före transport från 

platsen. För QRA har konservativt utgåtts från att 2 järnvägsvagnar kan vara närvarande på platsen och 

att dessa vagnar är närvarande hela året (8760 timmar). 
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Utgångsfrekvenserna för dessa scenarier beskrivs i Tabell 5; grunduppgifterna för de representativa 

fallen av utsläpp beskrivs i Tabell 6. Scenarier med ett aktivt ESD-system är markerade med ESD+; 

scenarier med ett vägrande ESD-system med ESD-. Scenarier varvid operatören ingriper är markerade 

med OP+, scenarier varvid operatören försummar att ingripa är markerade med OP-. Vid aktivering av 

ESD-systemet utgås från att läckaget kommer att stoppas efter 120 sekunder. Sannolikheten att ESD-

systemet vägrar är 0,1 %. Om operatören kan stoppa omlastningen av LNG kommer läckaget att 

stoppas efter 120 sekunder. Operatören kan med 90 % sannolikhet framgångsrikt stoppa omlastningen 

i tid (inom 120 s). 

 

Tabell 7: Felscenarier vid lastning/lossning 

Scenario Utgångsvärde felfrekvens 

Last-/lossningsarmar 

Katastrofal bristning av last-/lossningsarmen [CR] 3 x 10
-8

 per timme 

Läcka (10 % diameter) [leak] 3 x 10
-7

 per timme 

Flexibla kopplingar (särskilt för LNG) 

Katastrofal bristning av flexibel koppling [CR] 4 x 10
-6

 per timme 

Läcka (10 % diameter) [leak] 4 x 10
-5

 per timme 

Transportkärl (trycksatt) 

Momentant utsläpp av innehållet [CR] 5 x 10
-7

 per år 

Läcka (10 mm) [leak] 5 x 10
-7

 per år 

BLEVE [FB] 2,9 x 10
-11

 per timme 

 

Tabell 8: Granskade scenarier vid lastning/lossning 

Scenario Utsläppt 

mängd [kg] 

Utsläppsti

d [s] 

Utsläppsf

löde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

10Z01.CR.ESD-OP- 431.250 1.800 239,58 1.95E-09 

10Z01.CR.ESD-OP+ 28.750 120 239,58 1.75E-08 

10Z01.CR.ESD+ 28.750 120 239,58 1.94E-05 

10Z01.leak.ESD-OP- 16.137 1.800 8,97 1.95E-08 

10Z01.leak.ESD-OP+ 1.076 120 8,97 1.75E-07 

10Z01.leak.ESD+ 1.076 120 8,97 1.94E-04 

11Z01.CR.ESD-OP- 172.500 1.800 95,83 1.48E-09 

11Z01.CR.ESD-OP+ 11.500 120 95,83 1.33E-08 

11Z01.CR.ESD+ 11.500 120 95,83 1.47E-05 
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Scenario Utsläppt 

mängd [kg] 

Utsläppsti

d [s] 

Utsläppsf

löde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

11Z01.leak.ESD-OP- 16.137 1.800 8,97 1.48E-08 

11Z01.leak.ESD-OP+ 1.076 120 8,97 1.33E-07 

11Z01.leak.ESD+ 1.076 120 8,97 1.47E-04 

30Z01.CR.ESD-OP- 51800 1.800 19,17 7.39E-08 

30Z01.CR.ESD-OP+ 3450 120 19,17 6.65E-07 

30Z01.CR.ESD+ 3450 120 19,17 7.38E-04 

30Z01.leak.ESD-OP- 1.800 1.800 1,00 7.39E-07 

30Z01.leak.ESD-OP+ 120 120 1,00 6.65E-06 

30Z01.leak.ESD+ 120 120 1,00 7.38E-03 

30Z02.CR.ESD-OP- 34.500 1.800 19,17 4.80E-08 

30Z02.CR.ESD-OP+ 2.300 120 19,17 4.32E-07 

30Z02.CR.ESD+ 2.300 120 19,17 4.79E-04 

30Z02.leak.ESD-OP- 1.800 1.800 1,00 4.80E-07 

30Z02.leak.ESD-OP+ 120 120 1,00 4.32E-06 

30Z02.leak.ESD+ 120 120 1,00 4.79E-03 

tankbil(L).CR 27.600 1 27.600,00 1.05E-07 

tankbil(L).leak 27.600 1.800 15,33 1.05E-07 

tankvagn(L).CR 48.300 1 48.300,00 1.37E-07 

tankvagn(L).leak 48.300 1.800 26,83 1.37E-07 

tankvagn(W).CR 48.300 1 48.300,00 1.00E-06 

tankvagn(W).leak 48.300 1.800 26,83 1.00E-06 

tankbil.FB 27.600 1 27.600,00 1.07E-07 

tankvagn.FB 48.300 1 48.300,00 6.96E-08 
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Kollisionsscenarier för förtöjda fartyg vid kajerna har även granskats, utgående från resultaten ur den 

nautiska riskanalysen utförd av SSPA. En representativ hålstorlek på 750 mm i ett LNG-tankfartyg används 

som modell för scenarier med allvarliga följder. Scenarierna definieras i nedanstående tabell. Man kan 

rimligen anta att endast ett av tankfartygets lastutrymmen kommer att punkteras. Frekvensen är baserad på 

resultatet av SSPA’snautiskariskanal s.  

Fartyg vid kaj 516-518 kan vara mindre känslig för extern kollision på grund av kajens plats och riktning 

jämfört med tankfartygets. Denna tankegång bekräftas även av SSPA, som har bedömt att sannolikheten att 

ett fartyg kolliderar med ett LNG-fartyg vid kaj 516-518 kan betraktas som låg och inte har angett någon 

specifik frekvens. Sålunda granskas detta scenario inte i denna QRA. 

Scenario Utsläppt 

mängd [kg] 

Utsläppsti

d [s] 

Utsläppsf

löde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

Extern kollision tankfartyg, 

750 mm hål i tanken 

1.058.000 752 1.408 1,00E-07 

 

Transportledningar 

För transport av LNG och/eller NG till och från de olika platserna för lastning/lossning, förvaring, 

processområdet och gasnätet används ett antal transportledningar. Allmänt kan transportledningarna 

indelas i 2 grupper: ledningar som används under lastning och lossning av LNG och ledningar som 

används i viloläge (när ingen lossning sker). Vissa ledningar används både vid lastning/lossning och i 

viloläge, fastän med olika egenskaper beroende på situationen. Nedanstående tabell beskriver de 

viktigaste ledningarnas bruk i olika situationer. 

 

Ledning Nr. Vila 

Lastning/lossning 

Tankfartyg Bunkerfartyg Tankbil Järnväg 

Lossningsledning L7 

 

X    

Samlingsstation lastning L8 

 

 X X X 

Samlingsstation lossning L10 

 

X    

Stigledning cistern L11 

 

X    

Distributionsledning 

cistern L12 X 

 

   

Distributionsledning LP L13 X 

 

   

Sugledning HP-pump L14 X 

 

   

Utloppsledning HP-pump L15 X 

 

   

HP utloppsledning NG L16 X 

 

   

Mätarsträcka L17 X 

 

   

BOG-samlingsledning L18 X X X X X 

Sugledning LP-kompressor L19 X X    
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Ledning Nr. Vila 

Lastning/lossning 

Tankfartyg Bunkerfartyg Tankbil Järnväg 

Utlopp LP-kompressor L20 X X    

Utlopp HP-kompressor L21 X X    

Lastningsledning fartyg L22 

 

X X   

Lastningsledning 

tankbil/tankvagn L23 

 

X 

 

X X 

BOG-kompressor till NG 

buffertank L24 X  

 

  

LP gasledning under mark L25 X     

 

Utgående från bruket av de olika ledningarna för olika situation, beräknas vilken del av tiden 

ledningarna kommer att användas. På grund av möjliga skillnader i processvillkoren i vila och i last-

/lossningsläge, har somliga ledningar indelats i separata scenarier med tillhörande suffix: Holding (H) - 

vila, Unloading (U) - lossning eller Loading (L) - lastning. Nedanstående tabell återger ledningarnas 

utnyttjandetid och relevanta processvillkor som granskas i QRA. 

 

Utrustning Tryck 

(barg) 

Temperatur 

(°C) 

Flöde 

[m3/hr] 

Tidsdel 

Lossningsledning (U) 4 -155 2.500 0.037 

Lossningsledning (H) 4 -155 211 0.963 

Samling lastning (L) 5 -155 1.500 0.077 

Samling lastning (H) 4 -155 211 0.923 

Samling lossning (U) 4 -155 2.500 0.037 

Samling lossning (H) 4 -155 211 0.963 

Stigledning cistern (U) 4 -155 2.500 0.037 

Stigledning cistern (H) 4 -155 211 0.963 

Distributionsledning cistern 10 -155 50 0.313 

Distributionsledning LP 10 -155 50 0.313 

Sugledning HP-pump 10 -155 50 0.313 

Utloppsledning HP-pump 45 -155 50 0.313 

Utloppsledning NG 40 0 500 0.313 

Mätarsträcka 40 0 500 0.313 

BOG-samlingsledning 0.15 -130 6.000 0.335 

Sugledning LP-kompressor 0.15 -155 2.750 0.259 
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Utrustning Tryck 

(barg) 

Temperatur 

(°C) 

Flöde 

[m3/hr] 

Tidsdel 

Utlopp LP-kompressor 8.3 -30 750 0.259 

Utlopp HP-kompressor 41 40 200 0.259 

Lastningsledning fartyg (L) 5 -155 1.500 0.028 

Lastningsledning fartyg (H) 4 -155 211 0.972 

Lastningsledning 

tankbil/tankvagn (L) 

5 -155 100 0.348 

Lastningsledning 

tankbil/tankvagn (H) 

4 -155 211 0.652 

 

Utgångsfrekvenserna för scenarier i samband med transportledningarna beskrivs i Tabell 7; 

grunduppgifterna för de representativa fallen av utsläpp beskrivs i Tabell 8. Scenarier med ett aktivt 

ESD-system är markerade med ESD+; scenarier med ett vägrande ESD-system med ESD-. Vid 

aktivering av ESD-systemet utgås från att läckaget kommer att stoppas efter 120 sekunder. 

Sannolikheten att ESD-systemet vägrar är 0,1 %. Det utgås från att i fall av ett ledningsbrott kommer 

läckan att vara tillräckligt stor för att detekteras av gasdetekteringssystemet, som kommer att stänga av 

matningen till transportledningen. I fall av en liten läcka betraktas det inte som realistiskt att 

gasdetekteringssystemet kommer att upptäcka denna i tid (120 s) för att stänga av matningen och 

begränsa utsläppet av LNG. I fall av ledningsbrott bestäms den utsläppta mängden av ledningens 

innehåll och det gällande processflödet för scenariot (120 s om ESD aktiveras, 1800 s om ESD ek 

aktiveras). För lossnings- och lastningsledningarna har en utgångsfrekvens reducerats med en faktor 10 

till följd av den särskilda konstruktionen (interna transportledningar, se även 4.3) av ledningarna (7, 

22, 23). 

 

Tabell 9: Felscenarier för transportledningar 

Scenario Utgångsvärde felfrekvens 

Transportledningar (ovan mark) 

Ledningsbrott i transportledningar [CR] 1 x 10
-7

 per år/meter 

Läcka (10 % diameter, maximalt 50 mm) [leak] 5 x 10
-7

 per år/meter 

Transportledningar (under mark) 

Ledningsbrott i transportledningar [CR] 5 x 10
-7

 per år/meter 

Läcka (20 mm) [leak] 1.50 x 10
-6

 per år/meter 
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Tabell 10: Granskade scenarier för transportledningar (LNG och NG) 

Scenario Utsläppt 

mängd 

[kg] 

Utsläppstid 

[s] 

Utsläpps

flöde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

Line7U.CR.ESD- 946.035 1.800 525,58 1,49E-10 

Line7U.CR.ESD+ 141.035 120 1.175,29 1,49E-07 

Line7U.leak 38.664 1.800 21,48 7,46E-07 

Line7H.CR.ESD- 156.330 1.800 86,85 3,88E-09 

Line7H.CR.ESD+ 88.388 120 736,57 3,88E-06 

Line7H.leak 38.664 1.800 21,48 1,94E-05 

Line9.CR.ESD- 3.457 1.800 1,92 1,49E-09 

Line9.CR.ESD+ 307 120 2,56 1,49E-06 

Line9.leak 288 1.800 0,16 7,46E-06 

Line8L.CR.ESD- 352.160 1.800 195,64 7,61E-10 

Line8L.CR.ESD+ 30.160 120 251,33 7,60E-07 

Line8L.leak 28.548 1.800 15,86 3,81E-06 

Line8H.CR.ESD- 79.955 1.800 44,42 9,14E-09 

Line8H.CR.ESD+ 12.013 120 100,11 9,13E-06 

Line8H.leak 25.542 1.800 14,19 4,57E-05 

Line10U.CR.ESD- 898.301 1.800 499,06 3,66E-10 

Line10U.CR.ESD+ 93.301 120 777,51 3,66E-07 

Line10U.leak 38.664 1.800 21,48 1,83E-06 

Line10H.CR.ESD- 108.596 1.800 60,33 9,53E-09 

Line10H.CR.ESD+ 40.654 120 338,78 9,52E-06 

Line10H.leak 38.664 1.800 21,48 4,77E-05 

Line11U.CR.ESD- 870.854 1.800 483,81 1,30E-10 

Line11U.CR.ESD+ 65.854 120 548,78 1,29E-07 

Line11U.leak 38.664 1.800 21,48 6,48E-07 

Line11H.CR.ESD- 81.149 1.800 45,08 3,37E-09 

Line11H.CR.ESD+ 13.207 120 110,05 3,37E-06 

Line11H.leak 38.664 1.800 21,48 1,69E-05 

Line12.CR.ESD- 17.381 1.800 9,66 3,28E-09 

Line12.CR.ESD+ 1.281 120 10,67 3,28E-06 
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Scenario Utsläppt 

mängd 

[kg] 

Utsläppstid 

[s] 

Utsläpps

flöde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

Line12.leak 2.448 1.800 1,36 2,19E-05 

Line13.CR.ESD- 17.548 1.800 9,75 9,29E-09 

Line13.CR.ESD+ 1.448 120 12,07 9,28E-06 

Line13.leak 2.448 1.800 1,36 6,19E-05 

Line14.CR.ESD- 17.670 1.800 9,82 4,69E-09 

Line14.CR.ESD+ 1.570 120 13,08 4,69E-06 

Line14.leak 2448 1.800 1,36 3,13E-05 

Line15.CR.ESD- 17.436 1.800 9,69 4,69E-09 

Line15.CR.ESD+ 1.336 120 11,14 4,69E-06 

Line15.leak 5.184 1.800 2,88 3,13E-05 

Line16.CR.ESD- 14.285 1.800 7,94 4,69E-09 

Line16.CR.ESD+ 985 120 8,21 4,69E-06 

Line16.leak 954 1.800 0,53 3,13E-05 

Line17.CR.ESD- 14.267 1.800 7,93 2,35E-09 

Line17.CR.ESD+ 967 120 8,06 2,34E-06 

Line17.leak 954 1.800 0,53 1,56E-05 

Line18.CR.ESD- 8.123 1.800 4,51 3,42E-09 

Line18.CR.ESD+ 563 120 4,69 3,42E-06 

Line18.leak 18 1.800 0,01 1,71E-05 

Line19.CR.ESD- 4.132 1.800 2,30 1,29E-09 

Line19.CR.ESD+ 282 120 2,35 1,29E-06 

Line19.leak 18 1.800 0,01 6,46E-06 

Line20.CR.ESD- 4.222 1.800 2,35 1,94E-09 

Line20.CR.ESD+ 285 120 2,37 1,94E-06 

Line20.leak 216 1.800 0,12 1,29E-05 

Line21.CR.ESD- 4.055 1.800 2,25 1,94E-09 

Line21.CR.ESD+ 275 120 2,30 1,94E-06 

Line21.leak 900 1.800 0,50 1,29E-05 

Line22L.CR.ESD- 533520 1.800 296,4 7,50E-11 
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Scenario Utsläppt 

mängd 

[kg] 

Utsläppstid 

[s] 

Utsläpps

flöde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

Line22L.CR.ESD+ 50436 120 420,3 7,49E-08 

Line22L.leak 28.548 1.800 15,86 3,75E-07 

Line22H.CR.ESD- 85.027 1.800 47,24 2,60E-09 

Line22H.CR.ESD+ 17.085 120 142,37 2,59E-06 

Line22H.leak 25.542 1.800 14,19 1,30E-05 

Line23L.CR.ESD- 36.588 1.800 20,33 2,47E-10 

Line23L.CR.ESD+ 4.388 120 36,57 2,47E-07 

Line23L.leak 25.542 1.800 15,86 1,23E-06 

Line23H.CR.ESD- 74.883 1.800 41,60 4,63E-10 

Line23H.CR.ESD+ 6.941 120 57,84 4,63E-07 

Line23H.leak 25.542 1.800 14,19 2,32E-06 

Line24.CR.ESD- 27.602 1.800 15,33 3,57E-08 

Line24.CR.ESD+ 1.847 120 15,39 3,57E-05 

Line24.leak 292 1.800 0,16 2,38E-04 

Line25.CR.ESD- 27.611 1.800 15,34 1,06E-07 

Line25.CR.ESD+ 1.856 120 15,47 1,05E-04 

Line25.leak 301 1.800 0,17 3,17E-04 

 

Transport av LNG över väg och järnväg 

Scenarier och frekvenser i samband med risker vid transport via lands- eller järnväg har tagits från den 

holländska Referenshandboken Transportriskanalyser (ref /1/). Scenarierna visas i nedanstående tabell 

och orsakas främst av externa stötar i samband med en kollision. Utgångsvärden för störningar och 

scenariobeskrivningar återges nedan. 

Tabell 11: Felscenarier för transport av LNG över väg och järnväg 

Scenario Utgångsvärde felfrekvens 

Vägtransport 

Momentant utsläpp av innehållet [CR] 6,90 x 10
-10

 per bil/km väg 

Läcka (50 mm) [leak] 3,72 x 10
-10

 per bil/km väg 

Järnvägstransport 

Momentant utsläpp av innehållet [CR] 1,49 x 10
-11

 per vagn/km järnväg 

Läcka (75 mm) [leak] 2,19 x 10
-11

 per vagn/km järnväg 
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Det uppskattas att ca 3077 LNG-bilar kommer att passera Skarviksområdet för en årlig avsättning på 

ca 184636 m
3
 (genomsnittlig lastvolym 60 m3, maximalt 80 m3 truck trailer kombination). 1142 

järnvägsvagnar krävs för att uppnå den projekterade årliga avsättningen på 119933 m
3
 år 2030.    

Tabell 12: Granskade scenarier för transport av LNG över väg och järnväg 

Scenario Potentiell 

utsläppt 

mängd 

[kg] 

Utsläppsti

d [s] 

Utsläpps

flöde 

[kg/s] 

Frekvens 

[/år] 

Väg.transport.CR 25.040 1 27.600 1,14E-06 

Väg.transport.leak 25.040 1.800 11,81 2,12E-06 

Järnväg.Transport.CR 48.300 1 48.300 1,70E-08 

Järnväg.Transport.leak 48.300 1.800 26,58 2,50E-08 
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