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1 INLEDNING 

Vopak LNG Holding B V och Swedegas AB planerar att utveckla en LNG-terminal i Göteborgs 

hamn, Sverige (projekt GO4LNG). En översikt över de avsedda terminalernas placering visas i 

Figur 1.  

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

dubbelmantlade vakumisolerade trycktankar och atmosfärisk lagringstank av typen "full 

containment (helt omsluten) tank". Härifrån kan tankbilar, järnvägsvagnar och fartyg för LNG 

lastas för eventuell distribution av LNG från terminalen till andra platser. Planerna omfattar även 

återförgasning av LNG för injektering (distribution) i låg- och högtrycksnät. 

 

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

 

För att identifiera potentiella projektrisker och möjliga hälso-, säkerhets- och miljörisker lät 

GO4LNG utföra en HAZID-analys (HAZard IDentification - Identifiering av risker).  

 

En tidigare HAZID-analys utfördes av Scandpower AB i oktober och november 2012. Denna 

studie hade som allmän målsättning att identifiera möjliga olycksscenarier, deras orsaker och 

följder och vilka skyddsåtgärder som har planerats.  

 

GO4LNG har bett DNV att utföra en granskning av denna tidigare HAZID-analys. DNV har 

utfört en skrivbordsgranskning av HAZID-rapporten från Scandpower AB: 'HAZID for GO4LNG 

Terminal Project in Gothenburg’ daterad den 2012-11-09 (rev. U1). Vidare organiserades ett 

Planerad LNG-

terminal 

Kajplatser för 

lastning/lossning 
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HAZID-möte i mars 2013 för att diskutera granskningens slutsatser och formulera tillägg till 

HAZID-rapporten från Scandpower AB. Denna rapport kan betraktas som en gransknings-

/uppdateringsrapport till HAZID-rapporten från Scandpower AB.     

 

I tillämpliga fall har rekommendationer gjorts för tillkommande åtgärder och/eller verksamheter. 

För granskningen valdes att använda SWIFT-metoden (Structured What-If Technique, 

Strukturerad vad-händer-om teknik) för att identifiera och utvärdera eventuellt tillkommande 

risker. 

 

SWIFT-gruppen bestod av specialister från GO4LNG (Vopak LNG och Swedegas), 

hamnmyndigheten (”Göteborgs Hamn AB”), SSPA, COWI och Det Norske Veritas B.V. 

 

Granskningen utfördes i Göteborg, Sverige, den 12 mars 2013 vid COWI:s kontor. 

 

Denna rapport omfattar resultaten från dokumentgranskningen och HAZID-mötet som hölls den 

12
 
mars 2013. Arbetsblad och rekommendationer från HAZID-rapporten från Scandpower 

medföljer i bilagan. 

 

En allmän inledning till SWIFT-metoden och specifik information om denna studie kan 

återfinnas i avsnitten  3 och  4. Studiens resultat, såsom noterade på s.k. arbetsblad, och de 

fastställda rekommendationerna medföljer i bilagor. Vidare medföljer arbetsbladen från HAZID-

analysen som utfördes av Scandpower AB.  

 

2 ÄNDAMÅL OCH OMFÅNG 

Ändamålet med HAZID-analysen var att identifiera och utvärdera möjliga faror/risker i samband 

med konstruktion och drift av den nya terminalen, vid sidan av vad som påpekades av 

Scandpower AB i den föregående HAZID-rapporten. Följande sektioner av rapporten från 

Scandpower AB: 'HAZID for GO4LNG Terminal Project in Gothenburg’, daterad den 2012-11-

09 (rev. U1) har granskats av DNV: 

 

 Avsnitt 4 (HAZID-möten) 

 Paragraf 5.1 (Riskidentifikation) 

 Bilaga A1. HAZID arbetsblad 

 

Ovanstående sektioner har granskats som förberedelse på det andra HAZID-mötet för att 

fastställa om några tillkommande, större’ risker/scenarier bör behandlas under detta möte.   

 

Syftet ,med att identifiera möjliga faror/risker i HAZID-analysen. Dessa kommer utvärderas i 

senare riskanalys (QRA) där identifierade riskscenarion kommer rankas utifrån konsekvens och 

sannolikhet och analyseras. 
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3 SWIFT-METODEN 

SWIFT är ett DNV-trademark för metoden "Structured What-If Checklist Technique for 

(Process) Hazards Identification" (Strukturerad vad-händer-om teknik för att identifiera möjliga 

(process) risker). DNV erkänner hur GE Plastics har bidragit till utvecklingen av denna teknik. 

 

3.1 Inledning till SWIFT 

Granskningstekniken Structured What-If Checklist (SWIFT, Strukturerad vad-händer-om 

pricklista) har framtagits som ett effektivt sätt att identifiera möjliga risker, i situationer där 

omständigheterna påvisligen inte kräver insats av strängare metoder som exempelvis HAZOP. 

SWIFT kan även användas vid sidan av eller som bidrag till andra tekniker. En sådan Structured 

What If Checklist är en grundlig, systematisk, multidisciplinär och gruppriktad analysteknik. 

 

SWIFT utgår från bidrag från en grupp experter för att bedöma konsekvenserna av risker som kan 

uppträda till följd av diverse möjliga fel eller brister som de har identifierat. Genom att besvara 

alla ställda frågor runt realistiska avvikelser från den normalt avsedda funktionen hos en 

processmodul, eller från normala arbetsrutiner, bedömer gruppen hur sannolikt ett visst tillbud är, 

vilka följder det kan ha och om det finns tillräckliga skyddsåtgärder på plats för att förebygga att 

det uppträder eller annars begränsa följderna. De olika "Vad-händer-om?"-frågorna som kan 

ställas av varje gruppmedlem (inklusive gruppledaren och rapportören) är strukturerade i olika 

kategorier. När gruppen inte längre kan formulera vidare frågor i en viss kategori, finns det en 

specifik checklista per kategori som hjälper att komma med ytterligare idéer för en fullständig 

granskning. 

 

Liksom hos andra tekniker för riskbedömning är en god förberedelse oumbärlig för en 

framgångsrik SWIFT-analys. 

 

3.2 Välja en sektion för granskning 

Systemet eller arbetsproceduren som ska granskas, ska efter behov indelas i ett lämpat antal 

mindre delsystem eller verksamheter. Exempel på system och verksamheter som lämpligtvis kan 

analyseras som en enskild sektion kan omfatta: 

- Transport av LNG (t.ex. tillförsel per tankbil). 

- Lastning/lossning av LNG-tankfartyg och -pråmar. 

- LNG-förgasningssystem. 
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3.3 Utföra granskningen 

Så snart sektionerna har fastställts och (i tillämpliga fall) markerats på ritningen ska tillämpliga 

detaljer granskas, såsom konstruktionsunderlag, processförhållanden och den detaljerade 

arbetsprocessen. 

 

Studieledaren påbörjar granskningen genom att fastställa vilken kategori av frågor som ska 

behandlas och sedan genom att antingen be om idéer eller själv ställa en första fråga. Fastän varje 

fråga kan besvaras allt eftersom de ställs, är det vanligen bättre att ställa och notera så många 

frågor som möjligt enligt metoden "brainstorming" innan man börjar söka efter svar. Att avbryta 

tankegången under denna fas kan leda till att frågor glöms bort eller kanske aldrig ens blir ställda. 

Vidare frågor kan alltid tillfogas till granskningslistan allt eftersom de ställs, detta är något som 

ofta sker under behandling av de första frågorna. 

 

3.4 Frågekategorier 

Nedanstående översikt ger en sammanfattning av de frågekategorier som ofta används i SWIFT-

studier för processanläggningar. Under studiens förberedelsefas ska de tillämpliga kategorierna 

väljas och, vid behov, ytterligare kategorier tillfogas. 

 
MATERIALPROBLEM 

Denna frågekategori ger en möjlighet att granska kända eller dokumenterade potentiella risker och 

de särskilda villkor som eventuellt måste bibehållas för en säker förvaring, hantering och 

bearbetning av de råmaterial, mellansteg och slutprodukter som kommer att ingå i processen. 

 

EXTERNA EFFEKTER ELLER INFLYTANDEN 

Denna frågekategori är avsedd som hjälp att fastställa effekten av externa krafter eller krävande 

scenarier som kan leda till att vissa av de risker uppträder som identifierades under behandlingen 

av Materialproblem. Detta kan omfatta naturkrafter, allt från vulkaner som kan spilla hett slam 

genom anläggningen till frostväder som kan leda till att en polymerisationsinhibitor fäller ut ur en 

monomer (vilket i sin tur kan orsaka en obehärskad reaktion och följaktligt miljöutsläpp) eller 

fryser fast i en ledning (som kan leda till strukturskada eller förlorad täthet). Faktorer som även bör 

iakttas är oförutsett mänskligt ingripande såsom mordbrand, kravaller eller en explosion i närheten, 

som på något sätt kan påverka den granskade enheten. 

 

MANÖVERFEL OCH ANDRA MÄNSKLIGA FAKTORER 

För varje enskilt driftsläge (t.ex. lastning, igångsättning, avstängning, reaktion, standby etc.) ska 

SWIFT-gruppen föreställa sig driftspersonalens situation och formulera frågor i samband med varje 

tänkbar felbehandling av processen som återges i flödesschemat. Det är viktigt att observera att 

många manöverfel uppstår till följd av otillräcklig träning eller dåligt skrivna eller ofullständiga 

anvisningar. 

 

ANALYS- ELLER PROVTAGNINGSFEL 

Gruppen ska överväga och formulera frågor i samband med alla tänkbara analys- och 

provtagningsbehov eller -verksamheter. Denna frågekategori kan sträcka sig från vikten av att 

behärska slembildning i en kyltornsslinga till försummelse att erhålla oumbärliga 

processkontrolldata, eller kanske personskada hos laboratorietekniker som ska analysera en 

termiskt ostabil mellanprodukt. 
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STÖRNINGAR I UTRUSTNING ELLER INSTRUMENT 

Gruppen ska överväga och formulera frågor i samband med alla potentiella större mekaniska fel 

och instrumentstörningar. Många av dessa fel är troligen redan tydliga på grund av utrustningen 

som visas på P&ID eller som resultat av den tidigare granskningen av Manöverfel och andra 

mänskliga faktorer. I själva verket kan vissa resultat även betraktas som krav som kan leda till 

Störningar i utrustning/instrument. Det är viktigt att granska fel i instrument och styrutrustning som 

kan vara av betydelse. Det är viktigt att gruppen noterar skyddsanordningar och -system som måste 

hållas i drift för att förebygga att diverse mekaniska och mänskliga påfrestningar kan leda till 

risker. Även skyddssystemens besiktningsscheman måste granskas. 

 

PROCESSTÖRNINGAR AV OBESTÄMD ORSAK 

Denna frågekategori är avsedd som "fångnät" för tillkommande krav, risker eller scenarier som på 

något sätt har förbisetts (kanske inte direkt tydliga, eller som inte passade inom de föregående 

kategorierna) vid behandling av de övriga kategorierna. Denna kategori är också en påminnelse att 

material och processförhållanden inom ett system eller delsystem direkt kan påverkas av 

omständigheterna på platser där de möter andra system eller delsystem. Gruppen utför en kort 

granskning (eller även en mini-HAZOP om detta anses nödvändigt) för att fastställa om "någonting 

annat" är viktigt. 

 

ANSLUTNINGSFEL 

Denna frågekategori syftar på allmännyttiga anslutningar, varvid man bör observera att krav och 

risker i kategorierna Externa effekter eller inflytanden, Analys- eller provtagningsfel, Manöverfel 

och andra mänskliga faktorer och Störningar i utrustning eller instrument kan vara en direkt orsak 

till en risk av typen Anslutningsfel. 

 

STRUKTURSKADA ELLER FÖRLORAD TÄTHET 

Denna frågekategori ska betraktas i nära samband med alla föregående kategorier. Var särskilt noga 

med att granska hur noggrant och detaljerat den logiska växelverkan mellan föregående fel 

och/eller störningar har beskrivits. Risker av typen Strukturskada eller förlorad täthet kan i alla fall 

leda till vidare detaljer som bör övervägas, t.ex. ventilation i normala fall och i nödfall. Det 

kommer dock troligen att finnas en kombination av redan fastställda krav och risker som 

tillsammans ger en allmän grund för de scenarier som kan uppstå. Man bör även observera att 

fartyg, ledningar, pumpar och diverse andra komponenter måste tas med i denna granskning, och 

att storleken av sådana brister bör anges (smärre läckage, katastrofalt fel etc.) 

 

NÖDDRIFT 

Om gruppen har varit grundlig i sin analys av de olika konsekvenserna av alla föregående 

kategorier och deras maximala följder, kommer nya insikter sällan fram i detta stadium. Det är 

dock mycket viktigt att granska nöddriften separat, eftersom fel och störningar som står i direkt 

samband med nödsituationen eller nödprocedurerna kanske inte var direkt uppenbara när 

nödsituationen behandlades utifrån de händelser som ledde fram till den. Gruppen bör också 

diskutera hur smärre tillbud kan eskalera vid en nödsituation. Överväg hur processen kommer att 

skötas eller stängas av under sådana omständigheter. 
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MILJÖUTSLÄPP 

De första utsläpp man tänker på sker till följd av Strukturskada eller läckage. Man bör dock även 

uppmärksamma detaljer som väl fungerande nödventilation, diverse mekaniska fel och manöverfel. 

Scenarier i samband med resulterande externa följder såsom giftiga ångor, brand eller explosion 

bör kanske utvecklas vidare som störnings- eller händelseträd med de fastställda orsakerna till 

Miljöutsläpp som initierande händelser. 

 

SÄKERHETSUTRUSTNING 

I denna frågekategori noterar gruppen skyddsanordningar och -system som måste hållas i drift för 

att förebygga att de olika mekaniska och mänskliga kraven kan leda till risker. Även 

skyddssystemens besiktningsscheman måste granskas. 

 

OPERATÖRSKRAV 

Gruppen ska behandla frågor runt de krav som ställs på operatören och hans/hennes arbetsmiljö. 

Dessa frågor kan gälla både operatörens fysiska stillstånd (t.ex. styrka, behändighet, synförmåga, 

god hörsel) och kroppsstorlek (t.ex. minimi- eller maximilängd) och de fysiska omständigheterna 

(temperatur, fuktighet etc.) på arbetsplatsen, tillgången till denna arbetsplats och det erfordrade 

antalet anställda. Vissa risker har kanske redan konstaterats vid behandlingen av kategorin 

Manöverfel och andra mänskliga faktorer. 

 

KVALITETSFAKTOR 

Denna frågekategori riktar sig på punkter i samband med produktens kvalitet. Granskningen ska 

omfatta produktspecifikationer (t.ex. koncentration, densitet, färg etc.), produktföroreningar, 

mellanprodukter, avgaser och avfall. 

 

PROCESSTYRNING 

Om gruppen har varit grundlig i sin analys av de föregående kategorierna, kommer ny insikter 

sällan fram i detta stadium. Det är dock mycket nyttigt att granska vilka rutiner och vilken 

utrustning som används för att kontrollera processen. Överväg hur processen kommer att styras, 

både normalt och i nödsituationer, och vilka mätningar / instrument som är oumbärliga för kontroll. 

 

ANLÄGGNINGSPLATSEN 

Denna frågekategori är mycket bred och behandlar planläggning, egenskaper och utrustning på 

platsen där den undersökta processanläggningen finns eller kommer att finnas. Punkter som ska 

granskas är den tekniska konstruktionen av byggnader och processmoduler, deras placering och 

inbördes avstånd, förekomsten av giftiga eller eldfarliga ämnen (även i andra processmoduler), 

förekomsten av dräneringssystem, system för tryck- och explosionsavlastning, brandväggar, 

nödutgångar, luftintag för högspänningssystem etc. Vissa risker har kanske redan konstaterats vid 

de tidigare kategorierna. Även om gruppen har varit grundlig i sin analys av alla föregående 

kategorier, kan vissa nya faktorer upptäckas i detta stadium (särskilt vid större anläggningar). 

 

3.5 Rekommendationer 

Om gruppen inte är nöjd med den befintliga skyddsnivån, eller på annat sätt känner behov av 

vidare analys, ska rekommendationer för vidare steg framläggas för projektledningens 

bedömning. Sådana rekommendationer ska omfatta en kort beskrivning av den potentiella risken, 

en beskrivning av vilka anordningar, instrument eller procedurer för närvarande finns på plats för 

att undvika att risken uppstår och slutligen vilka målsättningar som måste uppnås som lösning för 

det möjliga problemet. 
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4 ANALYSENS UTFÖRANDE 

4.1 Studieperiod och gruppmedlemmar 

HAZID-analysen utfördes i Göteborg under ett gruppmöte den 12 mars 2013. I Tabell 1 står en 

översikt över gruppmedlemmarna som deltog i mötet. 
 

Namn Företag Funktion 

Luis Pereira Vopak  

Guy Marien Vopak Project Manager 

Norbert Zonneveld Vopak Technical Manager 

Eva Bergström Vopak  

Lars-Åke Nikeus Vopak  

Johannes Hüffmeier SSPA Project Manager för GBG Hamn AB 

Anna Wilhelmsson COWI Assignment manager EIA 

Joel Smith Göteborgs Hamn AB Operations manager 

Björn Sigström Göteborgs Hamn AB Environmental manager 

Anders Hellström Swedegas  

Jörgen Wallroth Göteborgs Hamn AB Harbour master 

Dennis van der Meulen Det Norske Veritas Consultant 

Mikael Johansson Det Norske Veritas Principal consultant 

Tabell 1 - Gruppens medlemmar och deras funktioner 

 

4.2 Sektioner / system 

För att ge struktur åt diskussionerna inom studien, har de olika (utförande) verksamheterna 

indelats i system (sektioner). Dessa sektioner beskrivs i nedanstående lista. Tillkommande 

sektioner fastställdes utöver den HAZID som utfördes av Scandpower AB. 
 

HAZID-sektioner Scandpower AB 

System Beskrivning 

1 Marint 

2 Kajer fas 1 

3 Kajer fas II 

4 Omlastning från kajer 

5 Förvaring fas I 

6 Lastning för väg och 

järnväg 

7  Förvaring fas II 
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Fastställda tillkommande sektioner 

System Beskrivning 

8 Överlastning från förvaring till lastplatser för kaj, väg 

och järnväg 

9 Bil- och järnvägstransport inom hamnområdet 

10 Export till LP/HP gasnät 

11 Allmänna terminalrisker 

 

4.3 Frågekategorier 

Under granskning av rapporten från Scandpower AB har nedanstående, relevanta frågekategorier 

iakttagits som vägledande vid att fastställa möjliga tillkommande risker/scenarier. 
 

Frågekategori Beskrivning 

1. Materialproblem Materialegenskaper, förvaringsvillkor 

Råmaterial, mellansteg och slutprodukter 

2. Externa effekter eller 

inflytanden 

Naturliga och mänskliga orsaker 

Miljöutsläpp 

Inklusive andra (närliggande) verksamheter 

Bevakning 

3. Manöverfel och andra 

mänskliga faktorer 

Arbetsinstruktioner, procedurer 

Kritiska/komplicerade verksamheter, träning, utbildning 

Provtagning, tid och plats för provtagning 

4. Störningar i utrustning eller 

instrument 

Mekaniska störningar, reservutrustning 

Läckande utrustning, fartyg, ledningar, slangar, pumpar 

Instrument, processtyrning, skyddssystem 

Tryckskyddsventiler, skyddsinstrument 

5. Processtörningar av obestämd 

orsak 

Tryck, tryckändringar, temperatur, flödesmängd, … 

Anslutningsfel (ånga, bensin, luft, kväve, ström, ...), 

förvaringsvillkor 

6. Nöddrift Nödplan, evakuering, flyktvägar, tillträde för hjälptjänster, 

kommunikation 

Skyddsutrustning (eldsläckare, sprinkler, nödstopp) 

7. Uppställning, 

anläggningsplats 

Utrustning, byggnader, vägar, hamn 

Arbetsstationer, skyddsavstånd 

Växelverkan med befintliga anläggningar (även tredje part) 

8. Dokument Lokal lagstiftning, hamnföreskrifter 

Nöddokument, tillstånd, försäkringar 

As-built-dokument 
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5 SLUTSATS 

Ändamålet med riskanalysen var att identifiera och utvärdera möjliga faror/risker i samband med 

konstruktion och drift av den nya terminalen, vid sidan av vad som tidigare rapporterades av 

Scandpower AB i en preliminär lämplighets-HAZID. 

  

På det hela finns en god bild av vilka hälso-, säkerhets- och miljörisker som föreligger i samband 

med terminalens drift. I vissa fall kunde Vopak bidra med vidare förklaringar och förtydliganden. 

Erfarenheter med liknande terminaler i Nederländerna evaluerades och togs med i diskussionen. 

 

Diskussionerna under studien har registrerats som arbetsblad. Dessa arbetsblad, som kan 

återfinnas i Bilaga II, omfattar fastställda scenarier, möjliga följder, tillgängliga skyddsåtgärder 

och rekommendationer för en förbättrad konstruktion och drift. Dessa kan uppfattas som ett 

tillägg till HAZID-arbetsbladet från Scandpower AB, vilket medföljer som Bilaga III.  

 

DNV är övertygat om att vid granskningen av de båda HAZID-analyserna de flesta relevanta 

större risker eller scenarier i samband med LNG-terminalens drift har behandlats i tillräcklig 

detalj. 

 

Under granskningsmötet formulerade gruppen 13 tillkommande rekommendationer, dessa bör 

(tillsammans med dem som formulerades av Scandpower AB) uppmärksammas under 

terminalens utveckling och drift. 

 

Ett flertal rekommendationer behöver följas upp av Vopak under (detalj-)konstruktionen, med 

iakttagande av (framtida) kontakter med myndigheterna. 

 

Uppföljning av vissa rekommendationer kan efter införande åstadkomma reducerade risker. I 

andra fall har en rekommendation gjorts för att säkerställa att utvecklingen (och dess fortgång) 

garanteras, t.ex. genom att utföra tillkommande studier eller analyser. 

 

För listan över tillkommande rekommendationer som föreslås av DNV hänvisar vi till Bilaga I. 

Rekommendationerna från Scandpower AB ges i Bilaga III, tillsammans med arbetsbladen. 

 

 

 
 



 

 

BILAGA I 
 

REKOMMENDATIONER (DNV) 
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Rekommendationer Referens 

1.  Överväg att införa en marin skyddszon runt kajerna medan 
lastning/lossning pågår. Denna skyddszon förebygger närvaro av 
okontrollerade antändningskällor såsom andra fartyg i området där en 
eldfarlig atmosfär kan förekomma till följd av oavsiktliga utsläpp vid 
kajerna under omlastning. Marina skyddszoner förekommer ofta vid LNG-
terminaler 

 

1.2.2 

2.  Rekommendationen att överväga extra skydd av rörledningsbroar ger 
ingen påtaglig fördel vid detta specifika scenario och kan därför avfärdas. 
Uppdatering HAZID DNV: Detta scenario kan avfärdas efter gruppens 
diskussioner, inte längre relevant. 

 

1.3.2 

3.  Evaluera inflytandet av BLEVE-effekter vid lastområdet för väg och 
järnväg i QRA (konsekvenser och sannolikhet) med hänsyn till interna 
och externa kedjereaktioner till angränsande anläggningar och byggnader 
och dödsfall som konsekvens. 

 

1.6.1 

4.  Evaluera möjlig kedjereaktion till lagringstank i förhållande till relevansen 
av tillkommande belastning, (främst) orsakade av BLEVE-effekter på 
platsen i QRA.  

 

1.7.1 

5.  Utforska möjligheter att förebygga bildning av ett gasmoln i de (delvis) 
överbelastade zonerna under piren och kajen. Antändning av eldfarlig 
atmosfär i (delvis) överbelastade områden kan leda till explosion med en 
betydlig övertrycksnivå. 

 

1.3.3 

6.  Membrantankar på fartyg kan ha ett lägre tryck än trycket i de trycksatta, 
vakuumisolerade förvaringstankarna vid terminalen. Membrantankar är 
inte avsedda för högt övertryck. Kontrollera om detta kan leda till 
ytterligare risker och om tillräckliga skyddsåtgärder finns på plats för att 
förebygga övertryck i fartygets membrantank. 

 

1.8.3 

7.  Undersök stängningstiden för ESD-kranar och tiden för att utlösa pumpar 
med avsikten att undvika pumpning mot stängda kranar. 

 

1.4.2 

8.  Överväg att låta spilld vätska samlas i ett dammbäcken vid lastkajerna för 
väg och järnväg för att undvika att vätskebrand uppstår under kajen eller i 
dess omedelbara närhet. 

 

1.6.1 

9.  Överväg att undersöka relevansen av potentiella BLEVE-incidenter för 
trycksatta förvaringstankar med dubbel inneslutning i vidare HAZID-
studier, med ändamålet att fastställa om dessa scenarier är tänkbara och 
bör tas med i en QRA.  

 

1.5.1 

10.  Undersök om tillräckliga skyddsavstånd mellan objekt och övriga 
anläggningar har iakttagits enligt kriterierna som beskrivs i EN-1473 för 
att så mycket som möjligt förebygga intern kedjereaktion. 

 

1.8.1 

11.  Evaluera transportrisken i QRA (risk för kedjereaktion till närliggande 
industrier och risk för personer) 

 

1.9.1,  1.9.2 

12.  Överväg att utföra en bevakningsbedömning för terminalen 
 

1.11.1 

13.  Undersök om LNG kan spilla ned i avloppet på platsen (till exempel vid 
lastområdet för tankbilar) för att undvika en explosiv gas/luftblandning i 
det slutna avloppssystemet och vilka förebyggande åtgärder som krävs 

 

1.11.2 



 

 

BILAGA II 
 

HAZID-ARBETSBLAD (DNV) 

 

 

- o0o - 



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 1. Marint 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Stark vind kan göra att fartyg slår 
lös och kolliderar med andra skepp 
eller kajen (tillägg till scenario 
1.1.5) 

 

Väderprognossystem Det är otänkbart att en kollision till följd 
av att ett fartyg driver undan i stark 
vind kan orsaka bristning av en LNG-
tank i ett fartyg eller ett fordon. 
Stötkraften varmed ett skepp kan driva 
mot en kaj eller ett annat fartyg är för 
låg för att kunna tränga in i en lasttank 
(fartygets hastighet för låg). 

  

Bestämmelser och 
procedurer (ingen 
lastning/lossning vid 
extremt väder) 

2.  Hög vattennivå - (högsta mätning 
cirka 1,5 m över normal, lägsta 
ungefär 1,5 m under normal). 
(tillägg till scenario 1.1.6)  

 

Väderprognossystem 
(max 3 m stigning) 

Risk för översvämning är extremt låg   

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 2. Kajer fas 1 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Att incidentellt större utsläpp av 
LNG under omlastning spills i 
vattnet (tillkommande scenario) 

 

Procedurer Rapid Phase Transitions (RPT - 
snabba fasövergångar) kan uppstå 

PERC  

RPT är tryckpulser som uppstår 
genom att små fickor av LNG 
avdunstar omedelbart vid 
uppvärmning genom blandning med 
vatten 

Kan ej sannolikt orsaka skada hos ett 
fartygs större strukturelement 

RPT kommer ej sannolikt att höja 
risknivån vid ett större utsläpp som 
redan har uppträtt.  

RPT kommer sannolikt endast att 
förekomma i samband med större 
utsläpp (bristning, ej läckage). Utsläpp 
till följd av läckage kommer att 
avdunsta innan flödet når vattenytan 
(på grund av höjdskillnaden) 

2.  Ångutsläpp från PSV på fartygen 
(tillägg till scenario 1.2.4) 

 

EX-zonindelning 
ombord 

Ångmoln av naturgas och möjligen 
antändning och brand - 
tändningskällor kan vara trafik, 

Identifikation och kontroll av 
tändningskällor i omgivningen (stoppa 
trafik och verksamheter vid 

1.  Överväg att införa en marin skyddszon 
runt kajerna medan lastning/lossning 
pågår. Denna skyddszon förebygger 



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 2. Kajer fas 1 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

närliggande fartyg, verksamheter i 
närheten som avger värme 

angränsande industrier). Befintligt 
larmsystem för att varna angränsande 
industrier 

närvaro av okontrollerade 
antändningskällor såsom andra fartyg i 
området där en eldfarlig atmosfär kan 
förekomma till följd av oavsiktliga 
utsläpp vid kajerna under omlastning. 
Marina skyddszoner förekommer ofta 
vid LNG-terminaler 

 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 3. Kajer fas II 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Stor läcka eller brusten hård arm 
under lossning (tillägg till scenario 
1.3.1) 

 

Hårda armar är i bruk 
(enligt 
myndighetskrav). 
Jämfört med flexibla 
slangar anses dessa 
vara mindre känsliga 
(lägre 
störningsfrekvens) 

   

2.  Stor läcka på vattnet 511 och ett 
fartyg på 510 vid rådande 
vindriktning (Scenario kan 
avfärdas, föråldrat och ej längre 
relevant)  

 

   2.  Rekommendationen att överväga extra 
skydd av ledningsbroar ger ingen 
påtaglig fördel vid detta specifika 
scenario och kan därför avfärdas. 
Uppdatering HAZID DNV: Detta 
scenario kan avfärdas efter gruppens 

diskussioner, inte längre relevant. 
 

3.  Utsläpp av LNG på kajen leder till 
att ett ångmoln bildas mellan 
fartyg/under kajen och piren 
(tillkommande scenario) 

 

   5.  Utforska möjligheter att förebygga 
bildning av ett ångmoln i de (delvis) 
överbelastade zonerna under piren och 
kajen. Antändning av eldfarlig atmosfär i 
(delvis) överbelastade områden kan 
leda till explosion med en betydlig 
övertrycksnivå. 

 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 4. Omlastning från kajer 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 4. Omlastning från kajer 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Kollision med ledningsbroar (tillägg 
till scenario 1.4.1) 

 

Driftsprocedurer    

2.  Pumpning mot stängda kranar 
(tillägg till scenario 1.4.7) 

 

1. Pumputlösning Pumpskada  7.  Undersök stängningstiden för ESD-
kranar och tiden för att utlösa pumpar 
med avsikten att undvika pumpning mot 
stängda kranar. 

 

Möjlig förlust av täthet 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 5. Förvaringsfas I (förvaring under tryck) 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Stort utsläpp (med vätskebrand till 
följd) under tankarna eller 
intern/extern utsättning av tankens 
utsida för brand, vilket kan leda till 
Boiling Liquid Expanding Vapour 
Explosion (BLEVE). (tillkommande 
scenario) 

 

Samling av spilld 
vätska i dammbäcken 
(sluttande område 
under tanken). Ledning 
av spilld vätska till 
kanaler och 
dammbäcken 

Tankens utsida kan utsättas för 
långvarig stark värmestrålning 

 9.  Överväg att undersöka relevansen av 
potentiella BLEVE-incidenter för 
trycksatta förvaringstankar med dubbel 
inneslutning i vidare HAZID-studier, med 
ändamålet att fastställa om dessa 
scenarier är tänkbara och bör tas med i 
en QRA. 

 

Vakuum/perlitisolering 
av tanken (dubbel 
vägg) som reducerar 
spridningen av värme 
till den lagrade LNG i 
tanken 

Tryckbildning i tanken 

Tryckskyddsventil Möjligen BLEVE (osannolikt) 

Påtagliga övertryckseffekter, eldkula 
och splitter 

Kedjereaktion till angränsande 
anläggningar 

Risk för (dödlig) personskada 

2.  Kollision/stötar mot 
förvaringstanken (tillkommande 
scenario) 

 

Hastighetsbegränsning 
inom anläggningens 
område 

Plötslig bristning eller stor läcka 
mycket osannolik 

  

Fysiska barriärer (vägg 
etc.) 

Skada på tanken är möjlig 

Dirigera undan 
tankbilar (på visst 

BLEVE-effekter ej sannolika, förlorad 
täthet skulle leda till snabb 



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 5. Förvaringsfas I (förvaring under tryck) 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

avstånd från trycksatt 
förvaringstank) 

avdunstning av LNG snarare än 
BLEVE vid direkt antändning 

Tankarna har dubbla 
väggar 
(vakuum/perlitisolerade
). Extra barriär mot 
intrång genom det inre 
höljet. 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 6. Lastning för väg och järnväg 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Stort utsläpp (med vätskebrand till 
följd) under tankarna eller 
intern/extern utsättning av tankens 
utsida för brand, vilket kan leda till 
Boiling Liquid Expanding Vapour 
Explosion (BLEVE). (tillkommande 
scenario) 

 

Samling av spilld 
vätska i dammbäcken 
(sluttande område 
under tanken). Ledning 
av spilld vätska till 
kanaler och 
dammbäcken 

Tankens utsida kan utsättas för 
långvarig stark värmestrålning 

 3.  Evaluera inflytandet av BLEVE-effekter 
vid lastområdet för väg och järnväg i 
QRA (konsekvenser och sannolikhet) 
med hänsyn till interna och externa 
kedjereaktioner till angränsande 
anläggningar och byggnader och 
dödsfall som konsekvens. 

 

Vakuum/perlitisolering 
av tanken (dubbel 
vägg) som reducerar 
spridningen av värme 
till den lagrade LNG i 
tanken 

Tryckbildning i tanken 8.  Överväg att låta spilld vätska samlas i 
ett dammbäcken vid lastkajerna för väg 
och järnväg för att undvika att 
vätskebrand uppstår under kajen eller i 
dess omedelbara närhet. 

 

Tryckskyddsventil Möjligen BLEVE (osannolikt) 

Påtagliga övertryckseffekter, eldkula 
och splitter 

Kedjereaktion till angränsande 
anläggningar 

Risk för (dödlig) personskada 

2.  Kollision/stötar mot tankbil 
 

Hastighetsbegränsning 
inom anläggningens 
område 

Potentiell kall 'BLEVE' (plötslig 
bristning) 

  

Förbud att köra två 
tankbilar samtidigt inom 
området 

Snabb avdunstning av spilld LNG 
snarare än varma BLEVE-effekter 
(eldkula/övertryck) 



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 6. Lastning för väg och järnväg 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

Tankarna väntas ha 
dubbla väggar 
(vakuum/perlitisolerade
). Extra barriär mot 
intrång genom det inre 
höljet. 

Tanken kan möjligen skadas, risk för 
kall BLEVE eller läckage anses som 
ytterst osannolik 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 7. Förvaringsfas II (förvaring vid atmosfärtryck) 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Stöt mot atmosfärtryckcistern 
orsakad av BLEVE i LNG-förvaring, 
tankbil eller tankvagn 

 

Tillräckligt 
skyddsavstånd mellan 
atmosfärtryckcisternen 
och området för 
tankbilar/tankvagnar/ 
trycktankar 

Explosionseffekter, eldkula och splitter 
kan möjligen orsaka strukturskada hos 
förvaringscisternen 

 4.  Evaluera möjlig kedjereaktion till 
cisternen för lagring vid atmosfärtryck i 
förhållande till relevansen av 
tillkommande belastning, (främst) 
orsakade av BLEVE-effekter på platsen i 
QRA.  

 

Yttre skyddsvägg av 
betong tjänar som 
barriär mot övertryck, 
värmestrålning och 
splitter för att undvika 
att det inre höljet brister 

Skada på tanken är möjlig 

Bristning av både yttre och inre hölje 
är osannolik men möjlig om ett 
övertryck högre än 300 mbar kan 
väntas vid ytterväggen. 

Fastän detta preliminärt klassas som 
högst osannolikt, kan följderna inte 
kontrolleras om både det inre och yttre 
höljet skulle brista. 

Stark värmestrålning (kortvarig effekt) 
orsakad av en eldkula mot ytterväggen 
kommer ej sannolikt att leda till BLEVE  

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 8. Överlastning från förvaring till lastplatser för kaj, väg och järnväg 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  En brusten pump orsakar stort 
utsläpp med pölbildning 

 

Besiktning och 
underhåll 

Potentiellt stort utsläpp från 
förvaringscisternen tills tankens kranar 
stängs 

ATEX-zonindelning och Ex-
specifikationer 

10.  Undersök om tillräckliga 
skyddsavstånd mellan objekt och 
övriga anläggningar har iakttagits enligt 
kriterierna som beskrivs i EN-1473 för Ångmolnsexplosioner inom/utanför Gasdetektering och ESD 



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 8. Överlastning från förvaring till lastplatser för kaj, väg och järnväg 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

terminalen (löpeld eller explosioner 
med övertryck) 

att så mycket som möjligt förebygga 
intern kedjereaktion. 

 

Vätske-/strålbrand Eldsläckningssystem 

Möjlig kedjereaktion till angränsande 
anläggningar 

Risk för (dödlig) personskada 

2.  En läckande pump orsakar smärre 
utsläpp utan pölbildning 

 

Besiktning och 
underhåll 

Ångmolnsexplosioner inom/utanför 
terminalen (löpeld eller explosioner 
med övertryck) 

ATEX-zonindelning och Ex-
specifikationer 

 

Strålbränder Gasdetektering och ESD 

Risk för (dödlig) personskada Eldsläckningssystem 

3.  Övertryck i fartyg  
 

Bunkerfartygstankar 
(t.ex. IMO typ C) 
konstruerade för 
övertryck (max 16 bar) 

Vid tryckutjämning för att möjliggöra 
omlastning från membrantank till 
cylindertank kan detta möjligen leda till 
plötsligt högt tryck i membrantanken 
ombord på fartyget. 

 6.  Membrantankar på fartyg kan ha ett 
lägre tryck än trycket i de trycksatta, 
vakuumisolerade förvaringscylindrarna 
vid terminalen. Membrantankar är inte 
avsedda för högt övertryck. Kontrollera 
om detta kan leda till ytterligare risker 
och om tillräckliga skyddsåtgärder finns 
på plats för att förebygga övertryck i 
fartygets membrantank. 

 

Membrantankar på fartyg är inte 
avsedda för högt övertryck. 

 

4.  Överfyllnad av tankar 
(skepp/pråmar/tankbilar/tankvagnar
) 

 

Nivålarm Stort utsläpp från tankar   

ESD-system nära 
tillförsel 

Tankbilar skyddas mot 
överfyllnad genom den 
maximalt tillåtna vikten 
för en full tank 

 



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 8. Överlastning från förvaring till lastplatser för kaj, väg och järnväg 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

Tankvagnar skyddas 
mot överfyllnad genom 
mätning av förinställd 
volym 

Terminalens personal 
finns på plats för att 
övervaka 
lastningsprocesserna 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 9. Bil- och järnvägstransport inom hamnområdet 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Kollision under transport inom 
hamnområdet - katastrofal bristning 
av tank (övergång väg/järnväg, tåg 
som kör emot tankbil eller vice 
versa) 

 

Hastighetsbegränsning 
inom hamnområdet 

Potentiellt stort utsläpp Tankarna väntas ha dubbla väggar 
(vakuum/perlitisolerade). Extra barriär 
mot genomträngning av det inre höljet 
för att undvika täthetsförlust i fall av en 
kollision. 

11.  Evaluera transportrisken i QRA (risk för 
kedjereaktion till närliggande industrier 
och risk för personer) 

 Goda vägar inom 
hamnområdet 

Ångmolnsexplosioner (löpeld eller 
explosioner med övertryck vid 
antändning på överbelastad plats) 

Träning av förare Vätskebränder 

Möjlig kedjereaktion till närliggande 
industri/anläggningar 

Risk för (dödlig) personskada 

2.  Kollision under transport inom 
hamnområdet - stor läcka 

 

Hastighetsbegränsning 
inom hamnområdet 

Potentiellt stort utsläpp Tankarna väntas ha dubbla väggar 
(vakuum/perlitisolerade). Extra barriär 
mot genomträngning av det inre höljet 
för att undvika täthetsförlust i fall av en 
kollision. 

11.  Evaluera transportrisken i QRA (risk för 
kedjereaktion till närliggande industrier 
och risk för personer) 

 Goda vägar inom 
hamnområdet 

Ångmolnsexplosioner (löpeld eller 
explosioner med övertryck vid 
antändning på överbelastad plats) 

Träning av förare Vätske-/strålbrand 

Möjlig kedjereaktion till närliggande 
industri 

Risk för (dödlig) personskada 

3.  Annan extern stöteffekt än kollision 
(t.ex. till följd av olyckor (brand, 
explosion) vid industrier som 
befinner sig nära 
vägen/järnvägsspåret) 

 

 Anses vara högst osannolikt (en 
tankvagn/-bil befinner sig mycket kort 
tid på en viss plats och en incident 
måste ske just då) 

  

4.  Plötslig bristning, ej orsakad av  Mycket osannolikt med tanke på hur   



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 9. Bil- och järnvägstransport inom hamnområdet 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

kollision 
 

kort tid ett fordon befinner sig inom 
hamnområdet under färd 

5.  Stor läcka (t.ex. från 
huvudkopplingen), ej orsakad av 
kollision 

 

 Mycket osannolikt med tanke på hur 
kort tid ett fordon befinner sig inom 
hamnområdet under färd 

  

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 10. Export till LP/HP gasnät 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Brustna HP-pumpar (under marken, 
omgivna av betong) 

 

Pumpgrav under 
marken, betongtäckt 

Möjligen stort utsläpp under marknivå ATEX-zonindelning och Ex-
specifikationer 

 

Ånga kan tränga upp till markytan Gasdetektering och ESD 

Ångmolnsexplosioner inom/utanför 
terminalen (löpeld eller explosioner 
med övertryck) 

Eldsläckningssystem 

Risk för (dödlig) personskada 

Vätskebrand/strålbrandeffekter ej 
relevanta för extern risk (underjordisk 
pumpgrav) 

Kedjereaktion till angränsande 
anläggningar ej sannolik 

2.  Läckage i HP-pumpar (under 
marken, omgivna av betong) 

 

Pumpgrav under 
marken, betongtäckt 

Möjligen utsläpp under marknivå ATEX-zonindelning och Ex-
specifikationer 

 

Ånga kan tränga upp till markytan Gasdetektering och ESD 

Ångmolnsexplosioner inom/utanför 
terminalen (löpeld eller explosioner 
med övertryck) 

Eldsläckningssystem 

Risk för (dödlig) personskada 

Vätskebrand/strålbrandeffekter ej 
relevanta för extern risk (underjordisk 
pumpgrav) 

Kedjereaktion till angränsande 
anläggningar ej sannolik 

3.  katastrofal bristning av LNG-
förgasare (värmeväxlare) 

 

Besiktning och 
underhåll 

(L)NG-utsläpp ATEX-zonindelning och Ex-
specifikationer 

 



 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 10. Export till LP/HP gasnät 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

LNG släpps ut i varmt vatten (max 
90°C) 

Gasdetektering och ESD 

Frysning av vatten runt ledningarna  

Snabba fasövergångar orsakar 
tryckpulser 

Risk för personskada eller skada på 
andra strukturelement 

4.  Läckage i förgasare (värmeväxlare) 
 

Besiktning och 
underhåll 

(L)NG-utsläpp ATEX-zonindelning och Ex-
specifikationer 

 

LNG släpps ut direkt i varmt vatten 
(max 90°C) 

Gasdetektering och ESD 

Frysning av vatten runt ledningarna  

Snabba fasövergångar orsakar 
tryckpulser 

Risk för personskada eller skada på 
andra strukturelement 

5.  Brustna exportledningar (C)NG på 
platsen 

 

Besiktning och 
underhåll 

NG-utsläpp ATEX-zonindelning och Ex-
specifikationer 

 

Möjligen strålbrand Gasdetektering och ESD 

Ångmolnsexplosioner inom/utanför 
terminalen (löpeld eller explosioner 
med övertryck) 

Eldsläckningssystem 

Möjlig kedjereaktion till angränsande 
utrustning 

Risk för (dödlig) personskada 

6.  Läckage i exportledningar (C)NG 
 

Besiktning och 
underhåll 

NG-utsläpp ATEX-zonindelning och Ex-
specifikationer 

 

Möjligen strålbrand Gasdetektering och ESD 

Ångmolnsexplosioner inom/utanför 
terminalen (löpeld eller explosioner 
med övertryck) 

Eldsläckningssystem 

Möjlig kedjereaktion till angränsande 
utrustning bedöms ej som sannolik vid 
smärre läckage 

Risk för (dödlig) personskada 



 

 

 

System: 1. GO4LNG 

Kategori: 11. Allmänna terminalrisker 

Risker/scenarier Förebyggande barriärer Konsekvenser Begränsande barriärer Rekommendation / åtgärd 

1.  Bevakning / avsiktliga händelser / 
terrorism 

 

Staket som håller 
allmänheten på 
avstånd 

Skada på anläggningen  12.  Överväg att utföra en 
bevakningsbedömning för terminalen 

 Personskada 

2.  Stort läckage till avloppssystemet 
 

 Utsläpp av LNG i avloppet kan ha 
allvarliga konsekvenser såsom RPT 
eller kraftiga explosioner i 
avloppssystemet (mycket instängt 
område) om ångan antänds. 

 13.  Undersök om LNG kan spilla ned i 
avloppet på platsen (till exempel vid 
lastområdet för tankbilar) för att 
undvika en explosiv gas/luftblandning i 
det slutna avloppssystemet och vilka 
förebyggande åtgärder som krävs 

 Möjligen allvarlig (katastrofal) skada 
på avloppssystemet 



 

 

BILAGA III 
 

HAZID ARBETSBLAD 

OCH REKOMMENDATIONER (SCANDPOWER AB) 

 

 

- o0o - 
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

A1. HAZID ARBETSBLAD 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 1. Marint 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

1.  Fartygskollision inkluderande 
LNG tankfartyg i hamnbassängen 
orsakad ab blackout på fartyg 

eller  utslagen manöverförmåga.  
 

1.  Hastighetsbegränsni
ngar  och 
trafikkontroll i 

hamnen.  
 

1.  Allvarlig kollision kan leda till 
skador på skrov och LNG tankar 
ombord och utsläpp av LNG till 

vatten – och dispersion av gas, 
brand/explosion.  

 

1.  Dubbla skrov i LNG tanker. 
LNG tankar är placerade 
med mellanrum mellan skrov 

och tank.  
 

  

2.  Lots ombord  i 
hamnområde. 

 

2.  Fartyg på grund pga blackout 
eller utslagen manöverförmåga.  

 

1.  Hastighetsbegränsn
ingar  och 

trafikkontroll i 
hamnen. 

 

1.  Allvarlig kollision kan leda till 
skador på skrov och LNG tankar 

ombord och utsläpp av LNG till 
vatten – och dispersion av gas, 
brand/explosion. 

 

1.  Dubbla skrov i LNG tanker. 
LNG tankar är placerade 

med mellanrum mellan skrov 
och tank 

 

  

2.  Fartygets 

djupgående 
kontrolleras mot 
kajens djup före 
angöring. 

 

3.  Fartygskollision med kaj pga 
blackout eller utslagen 

manöverförmåga.  
  

 

1.  Användning av 
bogserbåtar för 

stora fartyg och 
fartyg med 
begränsad 
manöverförmåga   

 

1.  Allvarlig kollision kan leda till 
skador på skrov och LNG tankar 

ombord och utsläpp av LNG till 
vatten – och dispersion av gas, 
brand/explosion. 

 

   

4.  Fartygskollision med rörgata på 
kajer pga blackout eller utslagen 

manöverförmåga  
 

1.  Användning av 
bogserbåtar för 

stora fartyg och 
fartyg med 
begränsad 
manöverförmåga   

 

1.  Allvarlig kollision kan leda till 
skador på skrov och LNG tankar 

ombord och utsläpp av LNG till 
vatten – och dispersion av gas, 
brand/explosion. 

 

1.  Ledningar är väl skyddade 
på kajer och land. 

 

1.  I fall kaj 511 används för lossning 
av LNG, överväg ytterligare skydd 

för rörgator (smal kaj) och särskild 
nödfallsberedskap för kaj 510 
som ligger nära och i 
vindriktningen från kaj 511.  

 

 

5.  Starka vind orsakar att fartyg 
sliter sig och kolliderar med annat 
fartyg eller kaj. 

 

1.  Användning av 
bogserbåtar för 
stora fartyg och 

stark vind.   
 

1.  Allvarlig kollision kan leda till 
skador på skrov och LNG tankar 
ombord och utsläpp av LNG till 

vatten – och dispersion av gas, 
brand/explosion. 

 

   

6.  Högvatten ( Högsta 
dokumenterade nivå 1,5 m over 
normal, och lägsta 1,5 under 
normalvattenstånd)  

 

 1.  Högvatten inte problem i sig självt 
– stark vind kan ge högvatten – se 
stark vind.  

 

 2.  Undersök om extrema 
vädersituationer kan utgöra en 
risk för LNG terminalen – titta på 
1000 års extremvärden.  

 

 

7.  Is på vintern. 
 

 1.  Fördröjd leverans. 
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

 
System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 2. Kajer Fas I 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

1.  Slang brott - fartygsrörelse (stark 
vind, dålig förtöjning) Felaktig 
koppling, mänsklig felhandling.  

 

1.  Operationer 
stoppas vid 
vindstyrka >20 m/s.  

 

1.  Stort läckage till vatten – stort 
gasmoln ( rådande vind är sydväst) 
möjlig antändning  - tändkällor 
(trafik, andra fartyg i närheten, 

hetarbete i närheten) 
 

1.  Gasdetektion på kajen och 
ESD system och 
avstängningsventiler.  

 

3.  Förebyggande övervakning av 
läckage från lastarmar, slangar 
och kopplingar mot kaj för att 
förebygga exponering av 

människor och utrustning att 
utsättas för kryogena förhållanden 
och för att förhindra förångning av 

LNG och dispersion av gas. 
 

 

2.  Särskilt utbildad 
personal som 

förtöjer fartyg 
(bunker fartyg etc.) 

 

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 

arbetsplatser i närheten. 
 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn. 

Fartygstrafik kontroll kan 
stoppa inkommande 
fartygstrafik.  

 

4.  LNG skall aldrig gå att spolas ned 
i avloppssystem. LNG läckor skall 

istället ledas till särskilda 
uppdämningar för ändamålet. 

 

 

5.  Identif iering och kontroll av 
möjliga tändkällor i områden som 
kan utsättas för brännbara 
gasmoln från förångad LNG från 

läckor. (t.ex trafikkontoret nära 
terminalen och kajer) 

 

 

6.  Utbilda insatspersonal vid 

nödlägen i hantering av nya risker 
som LNG utgör (t.ex kryogena 
konsekvenser) och öva 

nödfallslägen. 
 

 

2.  Slangläckage (spricka) – 
Fartygsförtöjning (hög 

vindhastighet, felaktig förtöjning. 
 

1.  Operationer 
stoppas vid 

vindstyrka >20 m/s 
 

1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 

t.ex. trafik, näraliggande fartyg, 
hetarbete i närheten.  

 

1.  Gasdetektering på kaj och 
ESD system och 

avstängningsventiler. 
 

3.  Förebyggande övervakning av 
läckage från lastarmar, slangar 

och kopplingar mot kaj för att 
förebygga exponering av 
människor och utrustning att 
utsättas för kryogena förhållanden 

och för att förhindra förångning av 
LNG och dispersion av gas 

 

 

2.  Särskilt utbildad 
personal som 
förtöjer fartyg 
(bunker fartyg etc.) 

 

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten. 

 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn. 
Fartygstrafik kontroll kan 
stoppa inkommande 

4.  LNG skall aldrig gå att spolas ned 
i avloppssystem. LNG läckor skall 
istället ledas till särskilda 
uppdämningar för ändamålet 
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 2. Kajer Fas I 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

3.  Kryogena konsekvenser för 
människor - köldskador. 

 

fartygstrafik 
 5.  Identif iering och kontroll av 

möjliga tändkällor i områden som 
kan utsättas för brännbara 

gasmoln från förångad LNG från 
läckor. (t.ex trafikkontoret nära 
terminalen och kajer) 

 

 

4.  Kryogena konsekvenser för 
utrustning på kajer – försprödning 
som orsakar skador och läckage 

 
 

6.  Utbilda insatspersonal vid 
nödlägen i hantering av nya risker 
som LNG utgör. (t.ex kryogena 

konsekvenser) och öva 
nödfallslägen. 

 

 

3.  Slangläckage i kopplingar – 

utrustningsfel, mänskligt 
felhandlande.  

 

1.  Droppfria 

kopplingar 
 

1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 

antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, näraliggande fartyg, 
hetarbete i närheten 

 

1.  Gasdetektering på kaj och 

ESD system och 
avstängningsventiler 

 

3.  Förebyggande övervakning av 

läckage från lastarmar, slangar 
och kopplingar mot kaj för att 
förebygga exponering av 
människor och utrustning att 

utsättas för kryogena förhållanden 
och för att förhindra förångning av 
LNG och dispersion av gas 

 

 

2.  Inspektion av 
slangar och 
förebyggande 

underhåll 
 

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten. 

 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn. 
Fartygstrafikkontroll kan 

stoppa inkommande 
fartygstrafik 

 

4.  LNG skall aldrig gå att spolas ned 
i avloppssystem. LNG läckor skall 
istället ledas till särskilda 

uppdämningar för ändamålet 
 

 

3.  Kryogena konsekvenser för 

människor - köldskador 
 

5.  Identif iering och kontroll av 

möjliga tändkällor i områden som 
kan utsättas för brännbara 
gasmoln från förångad LNG från 
läckor. (t.ex trafikkontoret nära 

terminalen och kajer) 
 

 

4.  Kryogena konsekvenser för 
utrustning på kajer – försprödning 

som orsakar skador och läckage 

 
 

6.  Utbilda insatspersonal vid 
nödlägen i hantering av nya risker 

som LNG utgör. (t.ex kryogena 
konsekvenser) och öva 
nödfallslägen. 

 

 

4.  Gasutsläpp från säkerhetsventil 
på fartyg  

 

 1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, näraliggande fartyg, 

hetarbete i närheten 
 

1.  Utsläppet leds till säker plats 
– via ventilation skorsten. 

 

5.  Identif iering och kontroll av 
möjliga tändkällor i områden som 
kan utsättas för brännbara 

gasmoln från förångad LNG från 
läckor. (t.ex trafikkontoret nära 
terminalen och kajer) 
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 2. Kajer Fas I 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

5.  Överfyllnad av mottagande 
bunkerfartyg 

 
 

1.  Hög nivå larm 
 

1.  Vätska leds till ångreturledningen 
 

1.  Skyddande plåt av rostfritt 
stål för att förhindra 
försprödningsskador  

 

  

2.  Överfyllnadsskydd 
och 
avstängningsventil 

? 
 

2.  LNG spill genom 
tryckavlastningsledningen tuill däck 
– skador på människor (köld) – 

försprödning av skrov och 
utrustning.  

 

2.  Led vätskan till säker plats – 
ingen personal under 
ventialationskorsten  

 

3.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, näraliggande fartyg, 
hetarbete i närheten  

 

 
System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 3. Kajer Fas II 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

1.  Stort läckage eller brott på 
lastarm under lossning.. 

 

1.  Lastarm  
 

1.  Stort läckage och gasmoln av 
naturgas och möjlig antändning 
och brand – tändkällor t.ex. trafik,  

hetarbete i närheten  
 

1.  PERC 
 

3.  Förebyggande övervakning av 
läckage från lastarmar, slangar 
och kopplingar mot kaj för att 

förebygga exponering av 
människor och utrustning att 
utsättas för kryogena förhållanden 
och för att förhindra förångning av 

LNG och dispersion av gas 
 

 

2.  Procedurer för 
förtöjning och säker 

lossning av LNG. 
 

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 

arbetsplatser i närheten.. 
 

3.  Kryogena konsekvenser för övriga 

ledningar vid sidan av LNG ledning 
– försprödning orsakar skador och 
läckage.  

 

2.  STort läckage till vatten vid kaj 
511 och ett fartyg f inns vid kaj 
510 i rådande vindriktning. 

 

 1.  Potentiella dödsfall till många – 
besättning på fartyg vid kaj 510 ca 
15 st.  

 

 1.  I fall kaj 511 används för lossning 
av LNG, överväg ytterligare skydd 
för rörgator (smal kaj) och särskild 
nödfallsberedskap för kaj 510 

som ligger nära och i 
vindriktningen från kaj 511 
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 4Ledningar från Kajer 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

1.  Kollision med ledningsgator och 
ledningsbryggor (kran, hög 
transport) 

 

1.  Varningsskyltar på 
ledningsbryggor.. 

 

1.  Rörbrott och läckage av LNG – 
LNG cirkuleras kontinuerligt i 
ledningar till kaj.  

 

1.  Stötskydd som skyddar 
ledningsbryggor mot 
påkörning.  

 

7.  Överväg i designarbetet att 
skydda ledningar som går parallel 
med LNG ledningar på ställen där 

läckor kan vara möjliga (t.ex. 
ledningar nära vägar) för att 
skydda mot försprödning av 
ledningar som inte tål kryogena 

förhållanden 
 

 

2.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, hetarbete i närheten ) 

 

3.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 

arbetsplatser i närheten. 
 

4.  Kryogena konsekvenser för övriga 
ledningar vid sidan av LNG ledning 

– försprödning orsakar skador och 
läckage 

 

5.  Kryogena konsekvenser för 
människor - köldskador 

 

2.  Fallande föremål – underhåll 

ventiler och liknande.  
 

1.  Procedurer för 

underhåll i 
Göteborgs Energi 
hamn. 

 

1.  Rörbrott och läckage av LNG – 

LNG cirkuleras kontinuerligt i 
ledningar till kaj 

 

 8.  Överväg frekvensen av 

ledningsvakts inspektionsrundor 
för at kontrollera läckage, 
eftersom LNG 

cirkulationsledningar mellan 
terminal och kaj är alltid fyllda 
med LNG.  

 

 

3.  Läckage i LNG ledning  (f länsar, 
designbrister )  

 

 1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, hetarbete i närheten ) 

 

1.  Kontroll av tändkällor 
 

7.  Överväg i designarbetet att 
skydda ledningar som går parallel 
med LNG ledningar på ställen där 
läckor kan vara möjliga (t.ex. 

ledningar nära vägar) för att 
skydda mot försprödning av 
ledningar som inte tål kryogena 
förhållanden.  

 

 

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 

arbetsplatser i närheten 
 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn. 

 

8.  Överväg frekvensen av 
ledningsvakts inspektionsrundor 

för at kontrollera läckage, 
eftersom LNG 
cirkulationsledningar mellan 
terminal och kaj är alltid fyllda 

med LNG 
 

 

3.  Kryogena konsekvenser för övriga 
ledningar vid sidan av LNG ledning 

– försprödning orsakar skador och 
läckage 

 

4.  Läckage i ångreturledning – 
designbrister, trafik, fallande 
föremål.  

 

 1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, hetarbete i närheten ) 

 

1.  Kontroll av tändkällor 
 

  

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 



Appendix A:  HAZID Worksheet 
 
 
 

 
 

210980 R1 Appendix A swe U1  10 April 2013 

Page A-6 

Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 4Ledningar från Kajer 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

5.  Läckage eller brott i parallella 
ledningar – brand.  

 

1.  Regelbunden 
inspektion av 
ledningar. 

 

1.  Högt tryck i LNG 
cirkulationsledning – trycksläpp 
från lagringstank. 

 

1.  Operatörs inspektion av 
ledningar under lasting eller 
lossning. 

 

  

2.  Skador på ledningar och 
eskalering om LNG ledningen 
brister och läcker  

 

2.  Kontroll av tändkällor 
 

3.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

6.  El- bortfall 
 

1.  UPS och nödkraft 

för  
 

1.  Cirkulationspumpar stoppar, 

möjliga tryckavlastning på toppen 
av tankar, gasfickor i 
cirkulationsledningar.  

 

   

2.  Felsäker f ilosofi för 
t.ex.vantiler. 

 

2.  Gas i högpunkter – övertryck. 
 

7.  Pumpning mot stängd ventil.  
 

1.  Pumpstopp 
 

1.  Skada på pump  
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 5. Lagring Fas I 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

1.  Överfyllnad av liggande tankar. 
 

1.  Högnivå larm. 
 

1.  Vätska leds till ångreturledningen 
 

1.  Spillsamlings- och 
fördämningsgrop.  

 

  

2.  Hög-Hög nivå trip 
 

2.  Vätska genom 
ventilationsskorstenen. 

 

2.  Gas detektion och ESD 
system.  

 

3.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, hetarbete i närheten ) 

 

3.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

4.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten 

 

2.  Läckage 
 

1.  Vakuumisolerade 
dubbelmantlade 
tankar – kryogena.  

 

1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, hetarbete i närheten ) 

 

1.  Gas detektion och ESD 
system. 

 

  

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten 

 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

3.  Stora läckage 
 

1.  Vakuumisolerade 
dubbelmantlade 

tankar – kryogena 
 

1.  Stort gasmoln av naturgas och 
möjlig antändning och brand – 

tändkällor t.ex. trafik, hetarbete i 
närheten ) 

 

1.  Spillsamlings- och 
fördämningsgrop. 

 

  

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 

permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten. 

 

2.  Gas detektion och ESD 

system 
 

3.  Nödfallsberedskap i 

Göteborgs Energihamn 
 

4.  Tillfällig fackla för drifttagning – 
tändkälla för läckor eller utsläpp 

från fartyg eller näraliggande 
tankar. 

 

 1.  Större brand i hamnområdet.  
 

1.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

9.  Utred källor till utsläpp av 
brännbara vätskor och gas när 

den temporära facklan placeras 
för att förebygga att den blir en 
tändkälla. 

 

 

5.  Vakuum vid lossning – stopp i 
ångreturledningen.  

 

1.  Lågtryck larm.  
 

1.  Utrustningsskador och läckage  
 

1.  Liggande tankar  är 
designade för vakuum.  

 

  

2.  Låg-låg tryck-

avstängning  
 

6.  Gasutsläpp från ventilationsmast 

orsakad av bristande isolering 
eller att för varm LNG fylls- leder 
till högt tryck. 

 

 1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 

antändning och brand – tändkällor 
t.ex. trafik, hetarbete i närheten ) 

 

1.  Temperaturlarm 
 

10.  Ventilationsmast placeras så att 

gasmoln inte kan nå tändkällor i 
området.  

 

 

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 

permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten. 

 

2.  Kontroll av isolering och 

åtgärd vid brist  
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 5. Lagring Fas I 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

7.  Extern brand på Vopaks 
anläggning och eskalering till 
LNG terminalen.  

 

 1.  Gasutsläpp från 
ventilationsskorsten.  

 

1.  Vakuumisolering skyddar 
tankens integritet vid extern 
brand.  

 

11.  I layout och designarbete ta 
hänsyn till händelser som kan 
leda till dominoeffekter i Vopak 

anläggningen och näraliggande 
anläggningar. Ta reda på de 
brandlaster som de liggande 
tankarna kan utsättas för  och 

även för de existerande Vopak 
tankar.  

 

 

2.  Gasmoln av naturgas och 
antändning av extern brand.  

 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

8.   Markrörelse pga av 
markförhållanden på Vopak siten. 
(lera i syvästra hornet, berg i 
sydöstra) 

 

 1.  Utrustningsskador och stora 
läckage. 

 

1.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

12.  Identif iera markförhållanden och 
gör de rätta förberedelserna för 
att minimera konsekvenser av 
markrörelser på Vopaks site.  

 

 

2.  Stort gasmoln av naturgas och 

möjlig antändning och brand – 
tändkällor t.ex. trafik, hetarbete i 
närheten ) 

 

3.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten. 

 

9.  Dominoeffekter mellan LNG 
terminalen, Vopak oljetankar, 
kajer och näraliggande 

anläggningar i hamnområdet.  
 

   11.  I layout och designarbete ta 
hänsyn till händelser som kan 
leda till dominoeffekter i Vopak 

anläggningen och näraliggande 
anläggningar. Ta reda på de 
brandlaster som de liggande 

tankarna kan utsättas för  och 
även för de existerande Vopak 
tankar. 

 

 

10.  Begränsande trånga utrymmen 
på Vopak site (utgör 
explosionsrisk)) 

 

 1.  Gasmolnsexplosion  
 

 13.  Ta hänsyn till 
explosionsscenarier vid design 
av layout av LNG terminalen.  
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 6. Bil och järnvägslastning 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

1.  Överfyllning 
 

1.  Högnivålarm 
 

1.  Vätska leds till ångreturledningen 
 

   

2.  Hög-Högnivå trip 

och automatiskt 
stop av pump. 

 

2.  Toppfylld transporttank kan 

utsättas för termisk expansion och 
därav olycka. 

 

2.  Slangbrott eller kopplingshaveri 
orsakad av utrustningsfel eller 
mänskligt felhandlande.  

 

 1.  Stor läcka och gasmoln av 
naturgas och möjlig antändning 
och brand – tändkällor t.ex. trafik, 
hetarbete i närheten ) 

 

1.  Nödstopp av 
lastningsoperationer.  

 

5.  Identif iering och kontroll av 
möjliga tändkällor i områden som 
kan utsättas för brännbara 
gasmoln från förångad LNG från 

läckor. (t.ex trafikkontoret nära 
terminalen och kajer) 

 

 

3.  Läckage i kopplingar eller 

slangar.  
 

 1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 

antändning och brand – tändkällor 
t.ex.bil,  trafik, hetarbete i närheten 
) 

 

   

4.  Kollision med ledningar . 
 

1.  Kollisionsskydd. 
 

1.  Utrustningsskador och läckage.  
 

 14.  Utred design av kollisionsskydd 
för att hindra kollisioner med 
ledningar.  

 

 

5.  Ivägkörning med vagn påkopplad. 
 

1.  Lastprocedur för att 
säkerställa bil/vagn 

innan lastning 
 

1.  Slangbrott och läckage.  
 

1.  Ivägkörningsskydd och 
avstängning av lastning 

 

  

2.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex.bil,  trafik, hetarbete i närheten 

 

6.  Eskalering av incidenter vid 
simultan lasting av bil och 
järnväg. 

 

 1.   Bilk an vara tändkälla, Personal 
på plats kan få allvarliga skador.  

 

 15.  Utred skydd och 
lastningprocedurer för att 
minimera eskalering mellan bi 

loch järnvägslastning.  
 

 

7.  Olycka med farligt gods inom 
Göteborgs hamnområde på grund 

av en olycka som involverar LNG 
lastbil eller tågvagn  

 

1.  Trafikkontroll och 
hastighetsbegränsni

ngar inom området  
 

1.  Möjligt läckage och gasmoln av 
naturgas – tändkällor t.ex trafik... 

 

   

8.  Begränsande utrymme på Vopak 

siten – trånga utrymmen 
(explosionsrisker) 

 

 1.  Gasmolnsexplosion.  
 

 13.  Ta hänsyn till 

explosionscenarios vid design av 
layout av LNGterminalen. 
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 7Lagring Fas II 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

1.  Överfyllning av tank 
 

1.  Högnivå larm 
 

1.  Vätska leds till ångreturledningen 
 

1.  Spillsamlings- och 
fördämningsgrop 

 

  

2.  Hög-Hög nivå 
avtsängning av 
fyllnig 

 

2.  Vätska går genom vent ledning på 
tankens tak. 

 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

3.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex.bil,  trafik, hetarbete i närheten 

 

4.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten 

 

2.  Läckage 
 

1.  Vakuumisolerande 
dubbelmantlad tank 
–kryogenisk  

 

1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex. bil, trafik, hetarbete i närheten 

 

1.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

  

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten. 

 

3.  Stora läckage 
 

1.  Vakuumisolerande 
dubbelmantlad tank 

–kryogenisk 
 

1.  Stort gasmoln av naturgas och 
möjlig antändning och brand – 

tändkällor t.ex.  trafik, hetarbete i 
närheten 

 

1.  Spillsamlings- och 
fördämningsgrop 

 

  

2.  Potentiella dödsfall, det f inns 

permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten. 

 

2.  Gas detektion och ESD 

system 
 

3.  Nödfallsberedskap i 

Göteborgs Energihamn 
 

4.  Vakuum vid fyllning – stop i 
gasåterföringsledningen. 

 

1.  Lågtrycklarm 
 

1.  Möjligt luftintrång i tanken genom 
tryck/vakuum ventil  

 

   

2.  Låg-låg tryck 
avstängning av 
fyllning 

 

3.  Tryck/vakuumventil 
på tanken 

 

5.  Markrörelse pga  
markförhållanden på Vopak site 

 

 1.  Katastrofala skador på tanken med 
stora läckage som följd. 

 

1.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

12.  Identif iera markförhållanden och 
gör de rätta förberedelserna för 
att minimera konsekvenser av 

markrörelser på Vopaks site 
 

 

2.  Stort gasmoln av naturgas och 
möjlig antändning och brand – 
tändkällor t.ex.  trafik, hetarbete i 
närheten 
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 7Lagring Fas II 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

3.  Potentiella dödsfall, det f inns 
permanent bemannade 
arbetsplatser i närheten. 

 

6.  Tillfällig fackla för drifttagning – 
tändkälla för läckor eller utsläpp 
från fartyg eller näraliggande 

tankar. 
 

 1.  Stor brand i hamnområdet 
 

1.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

9.  Utred källor till utsläpp av 
brännbara vätskor och gas när 
den temporära facklan placeras 

för att förebygga att den blir en 
tändkälla. 

 

 

7.  Fackla/ Ventilation, vid första 
fyllning efter  längre 
underhållsstopp, så blir det en 
tänd fackla., och kan bli en 

tändkälla för utsläpp från fartyg 
eller omgivande tankar.  

 

 1.  Stor brand i hamnområdet 
 

1.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

16.  Utred källor till utsläpp av 
brännbara vätskor och gas när 
den temporära facklan placeras 
för att förebygga att den blir en 

tändkälla. 
 

 

8.  Fallande föremål, händelser 
under byggfas av Fas II när Fas I 
är i drif t. 

 

 1.  Utrustningsskador och stora 
läckage. 

 

1.  Spillsamlings- och 
fördämningsgrop  

 

17.  Detaljerad planering och 
riskhantering av t.ex. 
lyftoperationer och hetarbeten 
under konstruktionsdelen av Fas 

II  
 

 

2.  Stort gasmoln av naturgas och 

möjlig antändning och brand – 
tändkällor t.ex. trafik, hetarbete i 
närheten 

 

2.  Gas detektion och ESD 

system 
 

3.  Nödfallsberedskap i 

Göteborgs Energihamn 
 

9.  Hetvatten generering – 
hetvattenpanna, värmare eller 

f järrvärme. 
 

     

10.  Högtryckspump läcka. 
 

 1.  Möjlig jet-f lamma vid antändning 
 

1.  Gas detektion och ESD 

system 
 

18.  Utred möjliga högtryckläckor och 

jetbrand scenarier vid design av 
layout för terminal Fas II.  

 

 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

11.  Högtryckförångning 
 

 1.  Möjlig jet-f lamma vid antändning 
 

1.  Gas detektion och ESD 
system 

 

18.  Utred möjliga högtryckläckor och 
jetbrand scenarier vid design av 
layout för terminal Fas II 

 

 

2.  Nödfallsberedskap i 
Göteborgs Energihamn 

 

12.  Högtrycks – läckage, brott på 
ledning. naturgas ledning 

 

 1.  Gasmoln av naturgas och möjlig 
antändning och brand – tändkällor 
t.ex.  trafik, hetarbete i närheten 

 

 19.  Utred förebyggande och 
lindrande barriärer mot läckage 
på högtryck naturgasledning från 
terminalen till nätet.  

 

 

2.  Möjlig jet-f lamma vid antändning 
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Scandpower AB   
Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group 

System: 1. Go4LNG 

Subsystem: 7Lagring Fas II 

Fara Förebyggande Skydd Konsekvens Nödfallskydd Rekommendationer Ansvarig 

13.  Dominoeffekter mellan LNG 
terminalen, Vopak oljetankar, 
kajer och näraliggande 

anläggningar i hamnområdet 
 

1.  "Full containment" 
tank, med betong 
tak. 

 

  11.  I layout och designarbete ta 
hänsyn till händelser som kan 
leda till dominoeffekter i Vopak 

anläggningen och näraliggande 
anläggningar. Ta reda på de 
brandlaster som de liggande 
tankarna kan utsättas för  och 

även för de existerande Vopak 
tankar. 

 

 

14.  Fallande föremål från 
luftrummet. Helikopter, f lyg, eller 
delar av f lyg. 

 

1.  "Full containment" 
tank, med betong 
tak. 

 

1.  Katastrofala skador på tanken med 
stora läckage som följd. 

 

   

2.  Gasmoln av naturgas och möjlig 

antändning och brand – tändkällor 
t.ex.  trafik, hetarbete i närheten 

 

15.  Katastrofalt brott eller spricka 
 

1.  "Full containment" 
tank, med betong 
tak. 

 

    

16.  Sabotage 
 

1.  Hamnområdet är 
ISPS 
skyddsområde.. 

 

1.  Stora läckage och brand. 
 

   

17.  Begränsande utrymme på 
Vopak siten – trånga utrymmen 
(explosionsrisker) 

 

 1.  Gasmolnsexplosion 
 

 13.  Ta hänsyn till explosionscenarier 
vid design av layout av LNG 
terminalen. 

 

 

18.  Blixtnedslag 
 

1.  Åskskydd i hamnen 
och Vopak site.  

 

1.  Tändkälla 
 

   

2.  El-bortfall 
 

19.  El-bortfall 
 

1.  UPS och nödkraft 
för 

säkerhetsfunktioner 
 

1.  Cirkulationspumpar stoppar, möjlig 
tryckavlastning på toppen av tank 

– gasfickor i cirkulationsledningen. 
 

   

2.  Felsäker f ilosofi för 
t.ex. ventiler. 

 

20.  Väderlaster- snö, is, vind . 
 

   2.  Undersök om extrema 
vädersituationer kan utgöra en 

risk för LNG terminalen – titta på 
1000 års extremvärden) 

 

 

21.  Seismisk belastning 
 

   20.  Genomför en analys av design 

seismisk belastning.  
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